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Tanulmányok
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ZALKA MÁTÉ KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA
Szak: Hadtáp-pü. üzemgazdász(közgazdász)BsC

•

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM
Szak: okl.humánszervező (MsC
Pécsi Tudományegyetem TTK-FI, PhD
Szak: földtudományok PhD
Pécsi Tudományegyetem
Szak: emberi erőforrás tanácsadó, MsC
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EGYÉB, AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OKTATÁSBAN SZERZETT KÉPESÍTÉS |
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Rendőrtiszti Főiskola ( rendőrtiszti átképző tanfolyam)

Tanfolyamok:
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MIKROSZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
KÖZIGAZGATÁSI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKEMBER
ÁLLAMÉPITÉSI SZAKEMBER
ALKALMAZKODÁS ÉS TÚLÉLÉS EXTRÉM HELYZETBEN

Munkahelyek:
•
•
•
•
•
•

•

1977-1981 között a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán hallgató
1981-től hivatásos katona
1981-1984 katonai szolgálat gazdasági tiszti beosztásban
1984-1985 Rendőrtiszti Főiskolán speciális képzés
1985-2014 Magyar Honvédség kötelékében főleg gazdasági, oktatási, és humán
területen főosztályvezetőként, illetve igazgatóként (operatív biztonsági terület)
2014 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
vezető szakreferense, (Felsőfokú vezetőképző tanf. közp) illetve tanszékvezető egyben
a Pécsi Tudomány Egyetem Kultúra tudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kar egyetemi docense.
2018-től a PTE ÁOK – Műveleti Medicina Tanszék (Védelmi Kutatások Központ)
egyetemi docense

Szakmai, tudományos, közéleti tevékenység
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1995 óta a Pécsi Tudományegyetemen koordinálja a honvédség állományába tartozók
képzését.
Megalakítója a PTE Védelmi Kutatási Központjának, amely jelenleg is működik,
Képzéseket, tanulmányutat szervez elsősorban az egyetemen tanuló tisztek, illetve a
honvédség iránt érdeklődő polgári hallgatók számára.
1996-től a honvédség tudományos tevékenységében aktívan rést vesz kiemelt pozíciókban.
Á HM Oktatási és Tudományos Tanácsának tagja majd a HM Tudományos Munkacsoport
elnöki teendőit is ellátta.
1996-tól oktató, jelenleg egyetemi docensi státuszban.
Á honvédség gondozásában megjelenő tudományos kiadványok szerkesztőbizottsági
munkájában is részt vett.
Kiemelt kutatási területe a Nyugat Balkán és a Közel Kelet. Migráció egészségügyi és
biztonságpolitikai hatásai.
PhD témavezető a PTE és NKE doktori iskoláin

Kutatási témái
•
•
•
•
•
•
•
•

„Migrációs tendenciák a Mashreq országaiban különös tekintettel a vallási hovatartozásukra”
Á munkaegészségügy szerepének és orientációjának változása kiemelten speciális feladatokat
végző szervezeteknél
Migrációs tendenciák, bekövetkezett változások, kiemelten az egészségügyi biztonság
szemszögéből
Áz egészségügyi – migráció turizmusra gyakorolt hatása. Egészségturizmus vizsgálata
Á Speciális Prehospitális Ellátó Csoport (SPEC) rendszerszintű bevezetésének és tovább
fejlesztésének lehetőségei Magyarországon
Á migráció egészségügyre gyakorolt hatása
Á Zrínyi kód. Zrínyi és Szulejmán Szigetváron
Á légimentési képesség kialakításának gazdasági és pénzügyi háttere
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