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Szakmai életrajzok 

Katona József 

Katona József informatikai területtel összefüggő tanulmányait 2003-ban kezdte a debreceni 

Beregszászi Pál Szakközép és Szakiskola, informatika szakmacsoportjában, majd 

tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskola mérnök informatikus képzésén folytatta. Már a 

főiskolai tanulmányai alatt együtt dolgozott konzulensével, Dr. Kővári Attilával, mely közös 

munka megalapozta későbbi kutatási témáját is.  

Már az informatikai képzés ideje alatt mentori tevékenységet is vállalt, valamint a 

Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézetének rendszeradminisztrátoraként végezte 

feladatait. Az oktatást kisegítő tevékenységbe igen korán bekapcsolódott, többféle 

számítógépes programozással kapcsolatos tárgy oktatásaiban is részt vett.  

A posztgraduális tanulmányait 2013 februárjában kezdte meg Mérnöktanár – 

Mérnökinformatikus szakon. A képzés alatt témavezetőjével kutatásaikat tovább folytatták, 

melyek eredményei számos publikációban és a diplomatervben kerültek összefoglalásra. A 

jelölt kimagasló tanulmányi eredményei alapján a posztgraduális képzésen kitüntetéses 

diplomával végzett 2015-ben.  

A szakmai és tudományos tevékenységéért számos elismerést kapott, 2015-ben az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott tudományos dolgozatával I. helyezésben 

részesült. 

Dr. Kővári Attila 

Kővári Attila egyetemi tanulmányait 2001-ben fejezte be a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Karán, ahol okleveles 

villamosmérnök diplomát szerzett irányítástechnikai és robotinformatika szakirányon. 

Tanulmányait a Villamosmérnöki tudományok doktori iskolában folytatta, ahol tudományos 

munkája a korszerű villamos hajtások témakörét fogták át. 2010-ben a Miskolci Egyetemen 

hidraulika-pneumatika szakmérnök diplomát szerzett és kutatási tevékenysége a szervo 

hidraulikus rendszerek ipari és gyártástechnológiai alkalmazásaira irányult, mely a doktori 

disszertáció alapját adta.  

A Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézeténél 10 éve végez oktatási tevékenységet, 

fokozatosan kapcsolódott be az intézetet érintő informatikai kutatásokba. Jelenleg az 

informatika két dinamikusan fejlődő területével, a felhő technológiával, és az agy-számítógép 

interfészek alkalmazásaival foglalkozik. Mérnöki tudását számos ipari projektekben 

kamatoztatja. 
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Szűts Zoltán habil. PhD 

A Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének főiskolai 

tanára, doktori értekezését a hipertextből védte meg az ELTE-n 2008-ban.  Rendszeresen 

publikál az új média, az online közösségek és az internetes kommunikáció témájában 

tanulmányokat és ismeretterjesztő cikkeket a hazai tudományos lapokban. 2004 és 2007 

között a szöuli Hankuk University of Foreign Studies vendégtanára volt. Kutatási területe az 

online kommunikáció, digitális pedagógia és online közösségek. Legutóbbi kötetei, A 

világháló metaforái az Osirisnél jelent meg 2013-ban, az Egyetem 2.0 a KJF Kiadónál jelent 

meg 2014-ben. E-mail: szutszoltan@uranos.kodolanyi.hu 

Pongrácz Attila 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Humánerőforrás-fejlesztési 

Intézeti Tanszékének oktatója 2000-től. PhD fokozatát 2009-ben a Szegedi 

Tudományegyetemen szerezte történelemtudományból. Az Apáczai Karon az emberi 

erőforrás tanácsadó MA szakon többek között a pályaorientáció, a coaching, a 

változásmenedzsment, a tanácsadási módszerek és a határon túli magyarok humánerőforrásai 

tárgyköröket oktatja. Kidolgozta az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás (IEET) modelljét 

és ötletgazdája, vezetője az NYME Apáczai Kar Vállalati Partnerség Programjának (VPP), 

amely többek között a hallgatók vállalati, intézményi szakmai gyakorlati lehetőségeit és a 

Kar munkaerő-piaci kapcsolatrendszerét szélesíti. 2014-ben kapcsolódott be a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal egyik kutatási projektjébe, ahol a közép- és felsőfokú 

szakképzés fejlesztésével kapcsolatos vizsgálatokban vesz részt. 

Pécsi Judit 

1996-ban végzett a budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán 

kereskedelmi szakon közgazdász tanárként. 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemen MA képzés keretében okleveles közgazdásszá nyilvánították vállalatgazdálkodási 

szakirányon.  

2013-2015 között a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékén pedagógiai tudását 

szélesítette: szakvizsgázott pedagógus és közoktatás-vezető diplomát szerzett kitüntetéssel. 

19 éve a monori Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola közgazdász tanára, 2006-

2008-ig, majd 2011-től újra az iskola szakmai igazgatóhelyettese. Feladata a szakképzés 

iskolán belüli megszervezése, kapcsolattartás szakmai kérdésekben a fenntartóval, 

kapcsolattartás a vállalati szférával, mely a külső gyakorlati képzés színtere, felnőttoktatás és 

pályázati keretek között megvalósított felnőttképzés szervezése. 

Dr. Kálmán Ungvári Kinga 

1996-ban végeztem az egyetemet Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Történelem és Filozófia Karán, filozófia szakosként. 2001-ig társadalomtudományok 

oktatásával foglalkoztam kolozsvári középiskolákban.  2001-től a BBTE–n tanárképzéssel és 

tanítóképzéssel foglalkozom, elsősorban a társadalomtudományok oktatásának 

szakmódszertanával. 2012-ben a BBTE-n szereztem doktori címet, pragmatizmus, 

nevelésfilozófiai témában. 


