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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Hivatkozással Dr. Rácz Károlynak, a Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatására, megpályázom az 
Országos Doktori Tanács társadalomtudományok és bölcsészettudományok területét átfogó 
alelnöki tisztségét. 
 
1970-ben terv-matematikus közgazdaként végeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1980-ban 
szereztem kandidátusi, majd 1991-ben közgazdaságtudomány doktora fokozatot. Mindvégig ezen az 
egyetemen dolgoztam, 1992-2012 között a Jövőkutatás Tanszéket vezettem.  
 
A doktori képzés és a habilitáció folyamatába a kezdetektől bekapcsolódtam egyetemünkön. 
Kutatásmódszertani tárgyak oktatásával és jövőkutatási téma vezetésével egyetemünk négy PhD 
programjának, majd doktori iskolájának munkájában vettem részt. Meghívott tagja voltam a 
Közgazdaságtani DI-nak és vezettem a Gazdálkodástani DI Jövőkutatás specializációját. A 2009-ben 
megalapított Gazdaságinformatika Doktori Iskola törzstagjaként és Jövőkutatás alprogramjának 
vezetőjeként ismereteim tovább bővültek, és gazdagodott rálátásom a doktori képzésre. 
1994-2004 között a Habilitációs Bizottság alelnökeként részt vettem egyetemünk habilitációs 
szabályzatának megalkotásában és megújításában. 1997-2004 között képviseltem egyetemünket az 
Országos Doktori és Habilitációs Tanácsban. 2004-től a Habilitációs Bizottság elnöke voltam, és amikor 
2011 februárjában a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának választott elnöke lettem 
(azt követően, hogy hét éven át a Tanács alelnöke voltam), a habilitációs ügyeket is elnökként vittem 
tovább. 
2013 júliusától a BCE Egyetemi Doktori Tanácsának elnökeként koordinálom a pesti és a budai karok 
10 doktori iskolájának munkáját. 
 
16 éven át oktattam a PTE és 6 éven át a BME egy-egy doktori iskolájában. Ennek során, továbbá a 
BME Mérnöktanári Doktori Tanácsának és Habilitációs Bizottságának, valamint a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Gazdaságtudományi Kara Doktori Tanácsának, majd egyetemi DT-ának 
tagjaként bepillantást nyertem más egyetemek doktori munkájába is.  
 
A több egyetem doktori és habilitációs cselekményeinek ismeretében és a szerzett tapasztalataim 
alapján úgy vélem, hogy megválasztásom esetén sikerrel megbirkóznék azzal a feladattal, amely az 
ODT társadalomtudományi és bölcsészettudományi alelnöki tisztségéből adódóan hárulna rám.  
Kérem t. Elnök Urat pályázatom befogadására.  
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