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SZEMÉLYI ADATOK  

 
 

  

 

 +36 30 2267-128                                                 

 dr.kovacs.beatrix@gmail.com 

Neme nő | Születési dátum 26/10/1972| Állampolgárság magyar  

  
 
 

SZAKMAI TAPASZTALAT  

Időtartam 2013- 

Foglalkozás / beosztás Szakértői tevékenység (szakmai vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag, köznevelési (szakmai) 
szakértő, felnőttképzési igazgatási szakértő, felnőttképzési programszakértő – 
részletezve a dokumentum végén) 

Főbb tevékenységek és feladatkörök (szak)képzési programok készítése, előminősítése, helyszíni szemle - engedélyeztetési, 
ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódóan, szakmai vizsgaelnök/tag, szakmai 
tanácsadás, szakértői véleményezés 

Tevékenység típusa, ágazat Programszakértői vizsgálat, helyszíni szemle, engedélyeztetés, ellenőrzés: 
Felnőttképzési tevékenység engedélyezése eljárások keretében képzési programok 
megvalósíthatóságának feltételei, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 
követelményeknek való megfelelés, továbbá a kérelem és mellékletei valóságtartalmának 
szakértői vizsgálata, valamint ellenőrzési eljárásokban intézményi működés jogszabályi 
megfelelésének ellenőrzése.  

 Szakértői tevékenység: 
Köznevelési (szakmai) szakértőként szakmai programok szakértői véleményezése, 
helyszíni szemlék, ellenőrzések, részvétel engedélyeztetési eljárásokban a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal megbízásából. 

 Szakmai vizsgaelnöki tevékenység, szakmai vizsgabizottsági tag. 

  

Időtartam 2013-2017. 03. 31. 

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens (PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar – jogelőd: KF GAMF) – 
2017. 03. 31-ig. 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, szakdolgozati konzultáció, szakirány-felelős, tantárgyfelelős 

Tevékenység típusa, ágazat Tantárgyfelelős, oktatás: Vállalkozás-gazdaságtan, Számvitel (pénzügyi ~, vezetői ~), 
Üzleti kommunikáció, E-logisztika, Költséggazdálkodás, Kontrolling, Kockázatelemzés, 
Környezet-gazdaságtan, Környezetgazdálkodás, Ágazati gazdaságtan (mg), Gazdasági 
elemzés (mg), Marketing, Logisztikai marketing, Piackutatás, Vevői magatartás vizsgálata 
stb. 

  

Időtartam 2009. augusztus – 2013. április 

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök Alapszakok akkreditációs anyagainak elkészítése, akkreditációs önértékelések 
elkészítésének koordinálása, részvétel a KF intézményi fejlesztési tervének 
összeállításában. Felsőfokú szakképzések, felsőoktatási szakképzések KKK-jának 
előkészítése véleményezésre, ezek alapján képzési programjainak összeállításának 
koordinálása. 

6 kari bizottság (Beiskolázási Bizottság, Diákjóléti Bizottság, GAMF DSK, Fegyelmi 
Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Tanulmányi Bizottság) tevékenységének felügyelete 
oktatási dékánhelyettesként. 

A Hallgatói jogviszonnyal járó képzési folyamatok (FME-04) folyamatgazdája. 

Részvétel tagként 3 főiskolai bizottságban (MIR Tanács, Tanulmányi Bizottság, 
Vagyongazdálkodási és Költségvetési Allokációs Bizottság), 1 kari bizottságban 
(Humánpolitikai Bizottság).  

Pályázatok előkészítése. 
Stratégiai Iroda vezetése (2011-ig volt ilyen), közreműködés az intézmény stratégiai 
tervének összeállításában, az intézményi stratégiai irányítási kézikönyv elkészítése. 

A munkáltató neve és címe KF GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, oktatásszervezés, akkreditációs anyagok, mintatantervek, képzési programok 
előkészítése  

Időtartam 2006. augusztus – 2009. augusztus 

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens, intézetigazgató 2007 márciusától, a Vezetéstudományi Szakcsoport 
vezetője, tudományos dékánhelyettes 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Gazdálkodási és menedzsment alapszak szakindítási kérelem elkészítésének 
koordinálása, fellebbezési dokumentáció elkészítése. 

Intézetvezetés, pályázatok előkészítése. 

Záróvizsgák előkészítése, lebonyolítása. 

Nemzetközi tudományos konferencia lebonyolítása, szervezése. 

A szak promóciós anyagainak megtervezése, koncepció kialakítása. 

Stratégiai Bizottság, Felügyelő Bizottság tagja (EJF, 2006-2008). 

A munkáltató neve és címe EJF-MGF, Gazdaságtudományi Intézet, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, oktatásszervezés 

  

Időtartam 2005. február-  

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens, oktató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 2005-től oktatásfelelős, műszaki menedzser alapszak – a szakkal kapcsolatos 
szervezési, irányítási, adminisztrációs teendők elvégzése. 

2006-tól szakcsoportvezető, Gazdasági Ismeretek Szakcsoport – a szakcsoport oktatási 
és kutatási tevékenységének irányítása. 

2009 augusztusától oktatási dékánhelyettes – oktatás- és tantervfejlesztés, 
mintatantervek felülvizsgálata, kapcsolattartás hivatalokkal, egységekkel, hallgatói 
szervezetekkel. 

Tantárgyfelelős: Vállalkozás-gazdaságtan, Számvitel (pénzügyi ~, vezetői ~), Üzleti 
kommunikáció, E-logisztika, Költséggazdálkodás, Kontrolling, Kockázatelemzés, 
Környezet-gazdaságtan, Környezetgazdálkodás, Ágazati gazdaságtan (mg), Gazdasági 
elemzés (mg), Marketing, Logisztikai marketing, Piackutatás, Vevői magatartás 
vizsgálata stb.  

A munkáltató neve és címe Kecskeméti Főiskola, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, szervezés, vezetés 

  

Időtartam 2004-2005  
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Foglalkozás / beosztás főiskolai adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás 

A munkáltató neve és címe KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

  

Időtartam 2002-2004  

Foglalkozás / beosztás tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, Ph.D dolgozat készítése 

A munkáltató neve és címe KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

 
 

 

Időtartam 2001-2002  

Foglalkozás / beosztás  közgazdász, üzemgazdász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Kapcsolattartás termelőkkel, ágazatvezetőkkel, termelésvezetőkkel, 
takarmánygyártókkal, számviteli és kontrolling osztállyal. (Közben: KF GAMF Kar - 
óraadó tanár) 

A munkáltató neve és címe Bábolna Rt., Termeltetési Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Szolnoki út.   

Tevékenység típusa, ágazat Gazdasági elemzések, időszaki tervek, kalkulációk, éves beszámolók készítése. 

  

Időtartam 2000-2002 

Foglalkozás / beosztás 2 év magánoktatás – Munkaügyi Központ által támogatott képzések szervezése, 
számítógép-kezelői tanfolyamok tartása; óraadás (GAMF, DE) - óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás, tanfolyamok vezetése, szervezése cégvezetőként. 

A munkáltató neve és címe KF GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. 
Infoktat Bt. Kecskemét, Március 15. u. 3-5. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás, tanfolyamszervezés. 

  

Időtartam 1997-2000 

Foglalkozás / beosztás PhD-hallgató,  

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás 

A munkáltató neve és címe DE ATC, Vállalatgazdaságtani Tanszék, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

 
 

TANULMÁNYOK  

Időtartam 1997-2000 (védés: 2005) 

Végzettség / képesítés Gazdálkodás- és szervezéstudományok Ph.D-ja 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Vállalkozás-gazdaságtan, Számvitel, Gazdasági elemzés, Ágazati ökonómia, Statisztika, 
operációkutatás, Agrárpolitika, Közgazdaságtan, Menedzsment 
3 év oktatás PhD-hallgatóként az egyetemen: vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági elemzés, 
ágazati ökonómia, statisztika, operációkutatás, számvitel, közgazdaságtan 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Interdiszciplináris Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskolájának "Mezőgazdasági 
vállalkozások és vidékfejlesztés ökonómiája" c. "A" típusú akkreditált doktori programja. 



  Önéletrajz  Dr. Kovács Beatrix Ph. D. 

  Oldal 4 / 8  

 Doktori disszertációmban különböző növénytermesztési ágazatok gazdasági kérdéseit 
elemeztem és modelleztem eltérő termőhelyi feltételek mellett, a hazai árunövénytermesztő 
társas vállalkozásokra vonatkozóan.  
1998-ban Stanley R. Johnson ösztöndíjjal tanulmányúton vettem részt az USA-ban (Iowa 
State University, CARD), ahol kutatásaimhoz gyűjtöttem háttéranyagot. 
2004-ben a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány nyújtott támogatást regionális 
kutatásaim végrehajtásához. 
 

Időtartam 1999-2000 

Végzettség / képesítés EU szakigazgatási szakértő (agrár-intézményrendszer és vidékfejlesztés) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés KAP, EU intézményrendszer, szakigazgatás, vidékfejlesztés  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

DE ATC, Debrecen 

  

Időtartam 1998-2000 

Végzettség / képesítés szakközgazdász, pénzügyi - vállalkozási szakértő 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés számvitel, kontrolling, adózási ismeretek, ellenőrzés, gazdasági elemzés, vállalkozás-
gazdaságtan 
2 hetes szakmai gyakorlat egy középvállalatnál 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Bp. 

  

Időtartam  1996-1998 

Végzettség / képesítés mérnöktanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés didaktika, neveléstan, pszichológia 
oktatási gyakorlat/hospitálás szakközépiskolában (Balásházy János Mezőgazdasági 
Szakközépiskola, Debrecen-Pallag – dísznövénytermesztés) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Kar 

  

Időtartam 1994-1996 

Végzettség / képesítés felsőfokú vadászati-vadgazdálkodási szakképesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés vadászati jog, fegyver- és lőszerismeret, erdészeti alapismeretek, vadegészségügy, 
vadászati állattan, vadökológia, vadgazdálkodás, természetvédelem 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar 

  

Időtartam 1992-1997  

Végzettség / képesítés okleveles agrármérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Vállalkozásszervezés és mérnöktanári szakirányok, 
növénytermesztési és állattenyésztési szakmai gyakorlat nyaranta 4-4 hét, illetve évközben 
2-2 hét, 
növénytan, növényélettan, növénytermesztés, állattan, állattenyésztés, ökonómiai tárgyak, 
szervezés-vezetés, menedzsment, marketing stb. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar 

 

Időtartam 1996   

Végzettség / képesítés mérlegképes könyvelő (Vállalkozási szakterületen könyvviteli szolgáltatási tevékenység 
folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezem 191398 regisztrációs számon.)   

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés számvitel, könyvvitel, ellenőrzés, gazdasági elemzés, kontrolling, vállalkozás-gazdaságtan, 
adózási ismeretek 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
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EGYÉB (TOVÁBB)KÉPZÉSEK, 
TANFOLYAMOK 

 

  

Időpont 2017. március 3. 

Megnevezés Felnőttképzési szakértők továbbképzése programszakértői szakterületen. 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

NSZFH 

  

Időpont 2016. október 20-22. 

Megnevezés Kötelező szakértői továbbképzés felnőttképzési igazgatás szakterületen. 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

NSZFH 

  

Időpont 2016. október 15. 

Megnevezés Tanulási eredmények írása és értékelése  

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

Oktatási Hivatal 

  

Időpont   2016. szeptember 8. 

Megnevezés   Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése, sikeres vizsga (komplex) 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  NSZFH, Budapest 

  

Időpont 2015. december 14-16., 2016. október 

Megnevezés Továbbképzés nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végzők részére (mérlegképes 
könyvelő, adózás, számvitel). 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

Pallas 70 Oktatási Kft. 

  

Időpont 2015. március 19. – 2015. április 1. 

Megnevezés Pályaorientációs konzulens és NPP felhasználó 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

NGM (E-001000/2014/D00), Budapest 

  

Időpont 2014. március 31., április 24-26. 

Megnevezés Felnőttképzési szakértők továbbképzése 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

FSZOE, Budapest 

 

Időpont 2014. március 17. 

Megnevezés   Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét 

 

Időpont   2014. június 12. 

Megnevezés   Szakmai vizsgabizottsági elnökök 2014. évi továbbképzése, sikeres vizsga (komplex) 

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét 

 

Időpont 2012. május 19. 
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Megnevezés   E-learning tananyagfejlesztés módszertana II.  

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  Széchenyi István Egyetem, Győr 

 

Időpont 2012. május 19. 

Megnevezés   E-learning tananyagfejlesztés módszertana I.  

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  Széchenyi István Egyetem, Győr 

  

Időpont 2005. október 3. 

Megnevezés Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedéseinek megvalósulását segítő tanácsadók 
részére szervezett képzés, 8 szakterületen sikeres vizsga  

Továbbképzést szervező intézmény 
neve 

  FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet 

  

 
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 

 

 

 

 

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

Angol B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 

Orosz B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 

 Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó  
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  

Kommunikációs készségek ▪ jó kommunikációs és meggyőző készség, melyet oktatói és vezetői munkám során szereztem, 
 

Szervezési/vezetői készségek ▪ jó vezetői képességek – többéves intézetvezetői, szakcsoportvezetői ismeretek, dékánhelyettesi 
tapasztalatok;  

▪ jó szervezőkészség – szakmai, munkahelyi tapasztalat;  

▪ kellő csapatirányítási tapasztalat – közgazdászként szerzett tapasztalat Termeltetési Igazgatóságon  

▪ költségvetések, beszámolók koordinációja, adminisztrációja 

Munkával kapcsolatos készségek ▪ összetett problémák kezelése, melyekre a versenyszférában töltött idő alatt éreztem rá,  

▪ jó alkalmazkodási készség, problémakezelő képesség – vezetőként szerzett tapasztalat;  

▪ gyakorlati tapasztalat a minőségirányítási rendszerek működtetésében, 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

▪ a Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint, Access) kiváló ismerete – oktattam is;  

▪ grafikai tervezési alkalmazások (Adobe Illustrator™, PhotoShop™) alapszintű ismerete – munka, 
tanulmányok, 

▪ integrált vállalatirányítási rendszer használata – Oracle, SAP, ABAS 

Egyéb készségek ▪ több hangszeren játszom, 

▪ szívesen festegetek, fényképezek, honlapot, kiadványokat szerkesztek 

Járművezetői engedély(ek) ▪ B kategória 
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK   
 

Prezentációk 

Kutatások/projektek 

 

 

 

 

 

 

 

Képzések, vizsgáztatás 

 

http://kovacsbeatrix.hu 
1997 óta a PhD-dolgozatomhoz kapcsolódó kutatásokon kívül számos egyéb kutatásban, projektben 
vettem részt (HEFOP, ROP, TIOP, TÁMOP pályázatok). Ehhez kapcsolódóan projektek 
előkészítésében, költségvetésének összeállításában, projekt-teamek koordinálásában, kutatási 
kérdőívek elkészítésében, a kérdőíves felmérések lebonyolításában, kiértékelésében, 
prezentálásában, tanulmányok, zárójelentések elkészítésében közel 20 éves tapasztalattal 
rendelkezem. 
Szakmai vizsgákon rendszeresen veszek részt (OKJ-képzések; FSZ-ÁFEOSZ; Biztosításközvetítői 
képzések); 
 
Szakmai vizsgaelnök a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül a 
következő szakképesítésekre vonatkozóan (Lejárat: 2018. 04. 11): 

Szakképesítés 
azonosítószáma 

Szakképesítés megnevezése 

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser 

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintéző 

55-345-02-0010-55-01 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintéző 

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintéző 

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintéző 

55-345-02-0010-55-02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens 

55-345-01-0010-55-07 Üzleti szakmenedzser 

54-345-01 Logisztikai ügyintéző (komplex) 

 
Szakmai vizsgaelnök a Mezőgazdaság szakmacsoporton belül a következő szakképesítésekre 
vonatkozóan: 
 
54 621 01  Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 
34 621 01  Gazda  
31 621 02 Aranykalászos gazda 
31 621 01 Állatgondozó 
21 621 02 Mezőgazdasági munkás 
35 621 01 Állattartó szakmunkás 
35 621 02 Biogazdálkodó  
34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
21 814 01 Családellátó  
31 811 01 Falusi vendéglátó 
54 621 02 Mezőgazdasági technikus 
55 621 01 Agrár áruforgalmazó technikus 
55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus 

  
 
Szakmai vizsgaelnök / tag a Közgazdaságtan szakmacsoporton belül a következő 
szakképesítésekre vonatkozóan (Lejárat: 2022):: 
 
51-344-09 Adóügyintéző 
55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő 
54-344-04 Államháztartási ügyintéző 
51-344-01 Bérügyintéző 
55-344-03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 
51-344-10 Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző 
54-345-02 Nonprofit menedzser 
54-345-02 Nonprofit menedzser (megfeleltetés) 
51-344-06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens 
55-344-06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 
51-344-04 Pénzügyi ügyintéző 
54-344-01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
54-344-01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (megfeleltetés) 
51-344-05 Számviteli ügyintéző 
51-344-02 Társadalombiztosítási ügyintéző 

http://kovacsbeatrix.hu/


  Önéletrajz  Dr. Kovács Beatrix Ph. D. 

  Oldal 8 / 8  

 

54-344-02 Vállalkozási és bérügyintéző 
55-344-07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 
55-344-07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (megfeleltetés) 
51-344-11 Vállalkozási ügyintéző 
54-344-02-0000-00-00 Mérlegképes könyvelő 
54-345-04-0000-00-00 Nonprofit menedzser 
52-344-01-0000-00-00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
55-343-01-0000-00-00 Üzleti szakügyintéző 
52-344-02-0000-00-00 Vállalkozási ügyintéző 
 
 

Az országos szakértői névjegyzékben a következő szakterületeken/szakirányokon köznevelési 
(szakmai) szakértőként szerepel: 
Szakértői igazolás száma: SZ030113 (érvényesség kezdete: 2013.01.31) 

• 15 Közgazdaság 
o Biztosítási tanácsadó 
o Biztosításközvetítő 
o Vállalkozási ügyintéző 

• 16 Ügyvitel 
o Irodai asszisztens 
o Ügyfélkapcsolati vezető 
o Ügyviteli szakügyintéző 
o Ügyviteli titkár 

• 17 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
o Kereskedelmi menedzserasszisztens 
o Kereskedelmi ügyintéző 
o Logisztikai ügyintéző 
o Marketing- és reklámügyintéző 
o PR ügyintéző 

• 20 Mezőgazdaság 
o Minden szakma 

 

 

 

 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett felnőttképzési szakértői 
nyilvántartásban felnőttképzési igazgatás szakterületen FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐ-ként 
vagyok jelen. (Nyilvántartásba vételi szám: F0182, nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. április 3.) 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett nyilvántartás alapján FELNŐTTKÉPZÉSI 
PROGRAMSZAKÉRTŐi tevékenység végzésére vagyok jogosult az Oktatás (3), Közgazdaság 
(15), Ügyvitel (16.), Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17), Mezőgazdaság (20) 
szakmacsoportokban. (Nyilvántartásba vételi szám: P-146/2014., Engedély megadásának időpontja: 
2014.04.17.) 

 
A képzési programok előzetes minősítését következő szakmacsoportokban végezhetem: Oktatás 
(3), Közgazdaság (15), Ügyvitel (16.), Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17), 
Mezőgazdaság (20), valamint a "D" képzési körbe tartozó képzési programokra vonatkozóan. 
(Ajánlási listán szereplő nyilvántartásba vételi szám: A-90/2014. Minősítési jogosultság kezdete: 
2014.07.15.) 
 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakemberek 
szakértői adatbázisában szerepelek a következő szakmacsoportokban: 

• 17 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

• 20 Mezőgazdaság 
 

 Az MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottság Agrárökonómiai Munkabizottság tagja (2012-) 
 
A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének (FSzOE) tagja (2013-) 
 


