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Szerzőink 

AGÁRDI PÉTER irodalom- és művelődéstörténész, a PTE professzor emeritusa. 

ANGLER KINGA turisztikai, vendéglátóipari, és szállodaipari közgazdász, turizmusszervező, 

közgazdász tanár, szakterületein szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagja, a Pécsi Tudomány-

egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának oktatója. 

BEBESI GYÖRGY dr. habil., a PTE BTK Történettudományi Intézete Modernkori Oroszország 

és Szovjetunió Történeti Kutatócsoportjának (MOSZT) alapító vezetője, az Újkortörténeti 

Tanszék helyettes vezetője. Számos hazai és nemzetközi tudományos testület tagja, kutatási 

területe a történeti ruszisztika, eddig 13 kötete és több száz publikációja jelent meg. 

BIHARI RÓBERT vendéglátó szakoktató Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Keres-

kedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, felszol-

gáló, szakács, vendéglátó technikus, szakterületein szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagja. 

CZEGLÉDI CSILLA, dr, PhD. egyetemi docens az ELTE Felnőttképzés-kutatási és Tudás-

menedzsment Intézet oktatója. Jelenlegi fő kutatási témái: bizalom és közösségi média, 

pályakezdők munkaerőpiaci helyzete, digitalizáció és tudásmenedzsment. 

czegledi.csilla@ppk.elte.hu 

FARKAS PETRA első éves nappali tagozatos hallgató a Pécsi Tudományegyetem (BTK) 

„Emberi erőforrás tanácsadó” magyar nyelvű mesterképzésében 

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 

szociomorális minták, kozmopolitizmus, európaizáció, illetve Izrael Állam politika - és tár-

sadalomtörténetére terjednek ki. (grunhut@rkk.hu) 

H. PRIKLER RENÁTA angol-orosz szakos középiskolai tanár és bölcsész (MA). Diplomáit a 

(J)PTE-n szerezte. A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Szakgimnáziumá-

nak tanára és igazgatóhelyettese. 2015 szeptemberétől a PTE Nyelvtudományi Doktoris-

kola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Programjának a hallgatója és doktorjelöltje. Kutatási 

területe az angol alkalmazott nyelvészet, ezen belül a fordítástudomány. Megjelent műfor-

dításköteteinek száma meghaladja a hetvenet. [h.prikler.renata@gmail.com]  

HORVÁTH DALMA első éves nappali tagozatos hallgató a Pécsi Tudományegyetem (BTK) 

„Emberi erőforrás tanácsadó” magyar nyelvű mesterképzésében 

HORVÁTH GERGELY a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdál-

kodástani Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. A alapszakos tanulmányait 2008-

2012 között a Veszprémi Pannon Egyetem Nagykanizsára kihelyezett kampuszán turiz-

mus- vendéglátás szakán végezte, majd a PTE Közgazdaságtudományi Karának Vezetés és 

Szervezés mesterszakán folytatta tanulmányait 2013-2015 között. Jelenlegi kutatási témája 

a szállodai élmény, vendégelégedettség, lojalitás kialakulási körülményeinek vizsgálata 

szállodai szolgáltatásokra vonatkozóan, valamint, hogy a szállodai vezetés és maga a szál-

lodai dolgozók mit tehetnek ennek kialakulása érdekében.  

https://www.elte.hu/szervezetek/65/felnottkepzes-kutatasi-es-tudasmenedzsment-intezet
https://www.elte.hu/szervezetek/65/felnottkepzes-kutatasi-es-tudasmenedzsment-intezet
mailto:grunhut@rkk.hu


1 8 7  

HUSZÁR ZOLTÁN (1960) PhD, dr. habil., magyar-történelem szakos tanár, új- és 
legújabbkori történeti muzeológus. Diplomáit a (J)PTE-n és az ELTE-n, tudományos mi-
nősítéseit a PTE-n szerezte. 1983-84-ben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán 
(BMMI) / a Janus Pannonius Múzeumban (JPM) múzeumi népművelő. 1984-1990-ben a 

Mecseki Bányászati Múzeum muzeológusa, majd 1989-1990 között múzeumvezetője. 
1990-2006-ban a BMMI/JPM muzeológusa, főmuzeológusa, majd 1998-2006 között me-
gyei múzeumigazgatója. 1991-től a JPTE TK Történelem Tanszék, 1992-től a FEEFI meg-
hívott előadója, 2006-tól a PTE FEEK, 2015-től a KPVK, 2018-tól a BTK egyetemi do-

cense, ill. 2012-től intézetigazgatója. [huszar.zoltan@pte.hu] 

IGNÁCZ ILDIKÓ, első éves nappali tagozatos hallgató a Pécsi Tudományegyetem (BTK) „Em-
beri erőforrás tanácsadó” magyar nyelvű mesterképzésében 

JUHÁSZ TÍMEA  dr., habil, BGE Külkereskedelmi Kar tudományos főmunkatárs. Fő kutatási 
területe: munka és magánélet összehangolása, tudásmenedzsment, digitalizáció. 

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

KIRÁLY ZSOLT dr. PhD, egyetemi docens  a Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erő-
források (BSc) szak szakvezetője, egyetemi docens, PhD. Gazdasági agármérnöki és mér-
nök-tanári végzettségét a Szent István Egyetemen szerezte 2003-ban, ekkor kezdődött fel-
sőoktatási karrierje.  2012-től nem csak a felsőoktatásban végez képzés-fejlesztési tevé-
kenységeket, hiszen kvalifikált business coachként, trénerként és tanácsadóként is tevé-
kenykedik. 2016-tól nemzetközileg akkreditált coach (ICF ACC), 2019 szeptemberében 
pedig megszerezte a LEGO Serious Play facilitátori nemzetközi certifikációt is.

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. 

MANGNÉ KARDOS ZITA a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő 
Neveléstudományi Doktori iskola másodéves hallgatója. Témavezetőm Tervezett doktori 

disszertációjában a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók pályaorientációjával, 
pályaválasztási motivációikkal, a munkaerőpiaci megfelelésekkel és a képzés 
„hasznosságá”-val kapcsolatos kutatásokat végez. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Karán dolgozik ügyvivő szakértő beosztásban. 

NEMESKÉRI ZSOLT dr., a Pécsi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola egyetemi ta-
nára, a PTE KPVK Kultúra- és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. 

ORSÓS BRIGITTA turizmus-vendéglátás közgazdász, MSc. Automotive and Mobility Ma-

nagement/Intern at Daimler AG (briandno15@gmail.com) 

PAPP-VÁRY ÁRPÁD Magyarország legnagyobb magánegyeteme, a METU dékánja. Az ere-

detileg BKF néven létrejött intézmény 2001-es alapítása óta tanít marketing témájú tantár-
gyakat, jelenleg a kereskedelem és marketing alapszak, a marketing mesterszak, valamint 
a digitális marketing szakirányú továbbképzés vezetője. Rendszeresen tanít külföldi egye-
temeken is, szerte Európában. A Magyar Marketing Szövetség alelnöke, az Országos Mar-
keting Konferencia rendszeres előadója. (apappvary@metropolitan.hu) 



 

1 8 8   

SIMÁNNÉ SZAFNER RÓZSA közgazdász, mesterszakos végzős andragógus hallgató a PTE-

n. Tabon él, munkahelye az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal. 

SLEZÁK-BARTOS ZSUZSANNA PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-

nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet 

(slezak@kpvk.pte.hu)  

SVÉLECZ ESZTER első éves nappali tagozatos hallgató a Pécsi Tudományegyetem (BTK) 

„Emberi erőforrás tanácsadó” magyar nyelvű mesterképzésében 

SZABÓ SZILVIA dr. PhD, egyetemi docens a Budapesti Metropolitan Egyetem Emberi Erő-

forrás Tanácsadó Mester szak szakvezetője, egyetemi docens. A Humán Szakemberek Or-

szágos Szövetségének alelnöke, és HR-tanácsadó a Belügyminisztérium Stratégiai és Hu-

mánfejlesztési főosztályán. 

SZAFNER RÓZSA Iregszemcse, polgármesteri hivatal, közfoglalkoztatási, személyzeti- és 

munkaügyek referense. 

SZÁSZFAI DORINA első éves nappali tagozatos hallgató a Pécsi Tudományegyetem (BTK) 

„Emberi erőforrás tanácsadó” magyar nyelvű mesterképzésében. 

SZEDERKÉNYI ÉVA dr., PhD egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem (BTK) „Em-

beri erőforrás tanácsadó” magyar és angol nyelvű mesterképzésében.  

SZÉP ZSÓFIA a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Felnőttképzési és Em-

beri Erőforrás Fejlesztési Kar egykori oktatója. 

SZOLNOKI SZABOLCS a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tel-Aviv-i Nagykövetségé-

nek tudományos és technológiai ügyekért felelős szakdiplomatája. Fő fókusza a munka 

világa – kezdetben foglalkoztatáspolitika, majd vállalkozásfejlesztés, és startup ötletek ki-

bontakozásának segítése, ezt követően pedig piacra lépésük támogatása. Regionális és 

nemzetközi munkaerőpiaci és innovatív vállalkozói programok kialakítója, társszervezője, 

e programokban tanácsadó és mentor. 2016 óta a Pécsi Tudományegyetem Földtudomá-

nyok Doktori Iskola „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai pers-

pektívából” c. programjának PhD-hallgatója, kutatási témája a kreativitás szerepének meg-

ismerése és kiaknázása a városok, országok és régiók fejlesztésében.  

(szabolcs.szolnoki@protonmail.com) 

VÁMOSI TAMÁS a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense.  

VÁRNAGY PÉTER dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, HFMI Művelődéstudományi 

Tanszék. 

VEHRER ADÉL, dr. PhD, egyetemi docens, közösségszervezés BA-szakvezető, Széchenyi 

István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Bölcsészettudományi és Humánerőforrás -fej-

lesztési Tanszék (vehrer.adel@sze.hu) 
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