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7.2 számú olvasólecke-melléklet 

Személyes üzenet hallgatóinknak 

 

19 éves koromban Budapesten, a Műszaki Egyetem Villamos Mérnöki 

Karának Kollégiumában társaim megválasztottak kollégiumi vezetőnek. 

Ezelőtt lényegében ismeretlen volt számomra a vezetői munka, így 

minden lényeges vezetői helyzettel, feladattal először a gyakorlatban 

találkoztam.  

 

Égtem a vágytól, hogy minél felkészültebben végezzem vállalt feladataimat. Bújtam a 

pszichológia, pedagógia, tanári kézikönyveket, még a másoddiplomás tanári szakra is 

beiratkoztam, hogy minél több szakértő tanártól tudjak tanulni.  

 

Utóbb rájöttem, hogy óriási hasznomra volt az a helyzet, hogy kollégista társaim a 

megválasztott vezetői státuszt nem hatalomnak tekintették, hanem az értük joggal elvárható 

felelős szolgálatnak. Ez az értelmezés a mai vállalati hierarchiában gyakran eltorzul, mert a 

szervezetekben a vezetői hatalom (leginkább talán a megélhetőségi függőség miatt) 

túlhangsúlyozottá válhat, bár erről a tananyagban bővebben szó lesz. 

 

Ebben az időszakban nyertük el az országosan is kiemelkedő „Kiváló Kollégium” címet, mely 

nem csupán kitüntető kategória volt, hanem tapasztalatátadó felelősség is az ország más 

pontján működő kollégiumok számára.  

 

Ebben a környezetben engem sokszor önmarcangolóan kemény kudarcok árán, de az őszinte 

útkeresés és önfejlődés szándéka vezetett sikerre. 

Kissé irigylésre méltó lehet a mai hallgató helyzete, aki közel 40 év sokszor csalódásokkal teli 

tapasztalatát szívhatja magába kényelmes, online környezetében.  

Mégis úgy gondolom, az igazi tanulás maga az élet, így csupán elővigyázatosságból érdemes 

a tananyagban fellelhető tanulságokat, mint a mai korhoz való sikeres alkalmazkodást segítő 

jelzőkaróikat megismerni, és hasznosítani. 

 

Őszintén kívánok ehhez sok sikert! 

 



Rövid szakmai önéletrajz: 

Hazai tanulmányait tekintve mérnök, közgazdász, tanár, államháztartási pénzügyi auditor, míg 

nemzetközi tanulmányai szerint menedzsment-oktató és távoktatási tanár (DMS, The Open 

University, Open Business School, U.K.), tréner (Allround European Senior Management 

Trainers Programme, Netherland), menedzsment- és HR-fejlesztési szakértő (ASK 

Management Institute, Portland, Oregon, U.S.A.).  

A humánerőforrás-fejlesztés, a pozitív pszichológia, az életmód harmonizáló módszerek 

önfejlődésre nyitott és gyakorlott szakértője, a személyi -, a csapat-, és szervezeti hatékonyság 

folyamatos növelésének képviselője.  

A komplex szervezetfejlesztés visszamérhetőséget biztosító, saját fejlesztésű módszertanai (a 

Cégszenzor és a Klaszter Tükör) elnyerték az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 

Nemzeti Bizottság „Minőség-Innováció 2016” Elismerő Oklevelét, valamint a „Minőség-

Innováció 2017” Nemzeti Díját, és a Finn Minőség Szervezet Európai Különdíját. 

Magyar és idegen nyelven publikált 12 könyv, illetve könyvrészlet, valamint közel 100 

szakcikk fűződik a nevéhez. Több magyarországi egyetem meghívott előadója, a Vállalkozók 

Európai Parlamentje képviselője (2008-2012), a Humán Szakemberek Országos 

Szövetségének (HSZOSZ) társelnöke (2013-2017), valamint a Magyar Tudományos 

Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Tudósklubjának tagja. 

 

 


