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Szerzőink 

BALASSA ÉVA doktorandusz a Széchenyi István Vezető és Gazdálkodási Kar doktori isko-

láján (evi.balassa@gmail.com) 

CSAPÓ JÁNOS dr. habil, PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtu-

dományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet. csapo.janos@ktk.pte.hu  

GONDA TIBOR PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 

Marketing és Turizmus Intézet. gonda.tibor@ktk.pte.hu 

GRÜNHUT ZOLTÁN tudományos munkatárs az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudomá-

nyi Kutatóközpontjában. Politikatudományból doktorált Pécsett, poszt -doktori tanulmá-

nyokat folytatott az ankarai Middle East Technical University-n (2016), és a jeruzsálemi 

Israeli Democracy Institute-ban (2015). Kutatásai a bizalom, szociokulturális és szocio-

morális minták, kozmopolitizmus, európaizáció, valamint az innováció kérdésköreire, il-

letve Izrael Állam politika- és társadalomtörténetére terjednek ki. (grunhut@rkk.hu) 

HEGEDÜS HENRIK dr. PhD, ömt. alezredes, okl. humánmenedzser szakértő, okl. biztonság 

és védelempolitikai szakértő, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének főtitkára. 

Több mint két évtizedet dolgozott HR-esként és vezetőként a katonai felsőoktatásban. Ok-

tatóként 15 éve tevékenykedik a felsőoktatásban és a felnőttképzésben. A Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola oktatója, témavezető konzulens. A Ma-

gyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja (2013), tagja ezen belül a Hadtudomá-

nyi Bizottságnak, továbbá az Emberi erőforrások gazdaságtana tudományos testületnek. 

HSZOSZ elnökségi tag. (henrikdrhegedus@gmail.com) 

KOLTAI ZSUZSA dr. PhD, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Humán 

Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetének adjunktusa. Kutatási terület: múzeumpe-

dagógia, múzeumandragógia, innovációk a múzeumi tudásközvetítésben.  

KÓPHÁZI ANDREA dr., PhD, egyetemi docens, Soproni Egyetem. Egyéni tanácsadás, em-

beri erőforrás szakértő, humán- és munkajogi tanácsadó, tréning és szervezetfejlesztő. 

(kophazi.andrea@uni-sopron.hu) 

KÖTELES LAJOS dr. CSc habil. ny. főiskolai tanár. A Szent István Egyetem Egészségtudo-

mányi és Környezet-egészségügyi Intézetének volt főigazgatója. 

MAGASVÁRI ADRIENN okleveles közigazgatási menedzser, a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanára, illetve a Közigaz-

gatás-tudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Tizenhét éve dolgozik a közszol-

gálatban, illetve ennek részeként a rendészeti igazgatásban, ahol emberi erőforrás -gazdál-

kodási, stratégiai, illetve képzési és fejlesztési területen szerzett vezetői tapasztalatot. Ku-

tatását az emberierőforrás-gazdálkodás területén folytatja, kiemelten foglalkozik a köz-

szolgálati életpálya és az utánpótlás-menedzsment kérdésköreivel. 

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

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

temi doktori cím: ELTE (1987). A CsVM PF (Kaposvár) Felnőttképzési és Távoktatási Al-

központ 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. 
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MARÓTI ANDOR, PhD, címzetes egyetemi tanár. 1961-1995 közt az ELTE Bölcsészettudo-

mányi Karának népművelés-szakán tanított, majd 2008-ig az ELTE Tanárképző Főiskolai 

Karán és az ELTE Pedagógiai-Pszichológiai Karán volt mb. előadó. Szakterülete: a fel-

nőttoktatás és közművelődés elmélete, módszertana, a kultúra és a művelődés filozófiája.  

MÉNES ANDRÁS dr., személyügyi szervező és humánszervező diplomát a Pécsi Tudomány-

egyetemen szerezte, MBA diplomáját a Debreceni Egyetemen vette át, PhD-fokozatot Gö-

döllőn a Szent István Egyetemen kapott. 

NAGY DÁVID doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtu-

dományok Doktori Iskola, pályázatíró, Info-Partner Szociális Szövetkezet, david@info-

partner.hu 

PAPP-VÁRY ÁRPÁD FERENC dr., habil., főiskolai tanár a Budapesti Metropolitan Egyetem 

Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karának dékánja. Szakvezetője a kereskedelem és 

marketing alapképzésnek, a 2019-ben induló magyar és angol nyelvű marketing mester-

képzésnek, valamint a digitális marketing executive MBA szakirányú továbbképzésnek. 

Rendszeresen tart tréningeket és nyújt branding tanácsadást vállalatok és szakemberek ré-

szére. A Magyar Marketing Szövetség alelnöke. Oktatási és kutatói szakterülete az ország-, 

a város-, a személyes márkázás, a sportmárkázás, és a márkázott szórakoztatás. 

(apappvary@metropolitan.hu) 

PINTÉR TIBOR dr. PhD, adjunktus, oktatási koordinátor, Budapesti Gazdasági Egyetem, 

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék. 

POÓR JÓZSEF dr., DSc. a Szent István Egyetem és a Selye János Egyetem (Szlovákia) ha-

bilitált és kinevezett professzora, ahol nemzetközi menedzsment, emberi erőforrás me-

nedzsment, nemzetközi emberi erőforrás menedzsment és menedzsment tanácsadás tárgya-

kat oktat magyar és idegen nyelven. Mindkét egyetemen szakvezető és doktori iskolai 

törzstag. Több, mint hétszázötven publikációja jelent meg magyar és idegen nyelveken . 

(poorjf@t-online.hu, mobil) 

RAFFAY ZOLTÁN dr. habil, PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudo-

mányi Kar, Marketing és Turizmus Intézet. raffayz@ktk.pte.hu 

SPIEGLER PATRÍCIA PhD, kommunikációs és turisztikai szakértő, Info-Partner Szociális 

Szövetkezet, patricia@info-partner.hu 

SZABÓ SZILVIA dr. PhD, okl. humánerőforrás-menedzser, MBA, egyetemi docens, a Bu-

dapesti Metropolitan Egyetem főállású oktatója, az emberi erőforrás tanácsadó mesterkép-

zés szakfelelőse. Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Köz-

igazgatási Kar Emberi Erőforrás Intézetének főállású oktatója volt. Főbb kutatási területei 

a kompetenciamenedzsment, a 21. századi vezetői kihívások, a felelős és eredményes ve-

zetés, az érzelmi kompetencia és a szervezeti kultúra kapcsolata. 2012 óta foglalkozik köz-

igazgatási HR-kutatásokkal. A Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke. 

(szszabo@metropolitan.hu) 
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