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MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK 

 
• Időszak   2018. JANUÁRTÓL 

• A munkaadó neve és címe  NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, BUDAPEST 

• Elfoglalt pozíció  TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, KÖZPÉNZÜGYI KUTATÓINTÉZET, MAJD KORMÁNYZÁSTANI ÉS KÖZPOLITIKAI 

TANSZÉK. 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TAGJA 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- Monetáris és árfolyampoltika; 

- Államháztartástan; 

- Gazdaságpolitka; 

- Közpénzügyek; 

- Ellenőrzés, audit; 

- Pénzügypolitika. 

-  

• Időszak   2014 áprilistól 

• A munkaadó neve és címe  Magyar Nemzeti Bank, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  Főosztályvezető, Pénzpiaci eszköztár és devizatartalék-stratégiai főosztály 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- Monetáris politika; 

- Pénzügyi stabilitás; 

- Jegybanki eszköztár; 

- Deavizatartalék-stratégia. 

 

• Időszak   2011 április – 2014 április 

• A munkaadó neve és címe  Állami Számvevőszék, Elnöki Igazgatóság, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  Osztályvezető főtanácsos – elnöki megbízott (korábban számvevő, számvevő tanácsos) 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- nemzetközi és módszertani stratégiai kérdései 

- számvevőszéki tevékenység társadalmi hasznosulása, 

- módszertani fejlesztés; 

- stratégiai és kiemelt elnöki kommunikáció; 

- nemzetközi kapcsolattartás 

 

 
OKTATÓI TEVÉKENYSÉG 

 
• Időszak   2016. januártól 

• A munkaadó neve és címe  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  egyetemi docens, oktató, MNB Tanszék 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- monetáris politika 

- pénzügyek 

- közgazdasági elméletek (Modern irányzatok a közgazdaságtudományban) 
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• Időszak   2015. március - – 2017. december. 

• A munkaadó neve és címe  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  egyetemi docens, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola tagja 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- monetáris és árfolyampoltika; 

- államháztartástan; 

- gazdaságpolitka; 

- közpénzügyek; 

- ellenőrzés, audit; 

- pénzügypolitika. 

 

• Időszak   2014 február – 2014 július 

• A munkaadó neve és címe  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  óraadó 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- kereskedelempolitika, 

- nemzetközi pénzügyok 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok. 

  

• Időszak   2012 szeptember – 2015. március 

• A munkaadó neve és címe  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  Óraadó, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola tagja 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- monetáris és árfolyampoltika; 

- államháztartástan; 

- gazdaságpolitka; 

- közpénzügyek; 

- ellenőrzés, audit; 

- pénzügypolitika. 

 

• Időszak  2009 szeptember -2012 szeptember 

• A munkaadó neve és címe  Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest 

• Elfoglalt pozíció  Főiskolai docens 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- monetáris és árfolyampoltika; 

- pénzügyek, 

- nemzetközi gazdasági kapcsolatok. 

 

• Időszak  2002. szeptember – 2009. szeptember 

• A munkaadó neve és címe  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

• Elfoglalt pozíció  Egyetemi adjunktus, tudományos főtanácsadó 

• Tevékenység és felelősség  Lefedett szakterületek: 

- jegybanki politika, monetáris politika, árfolyampolitika; 

- pénzügytan; 

- gazdaságpolitika, 

- nemzetközi pénzügyek és kereskedelem 

 

 
TANULMÁNYOK 

 
• Időszak  2004 – 2010. szeptember 

• Az oktatási intézmény neve  Institut d’Etudes Politiques de Paris (Párizs, Franciaország) (honosítva Magyarországon) 

• Szakterület  Nemzetközi gazdasági kapcsolatok francia nyelvú thesis, francia-angol kétnyelvű védés  



Doktori diploma címe: Kereskedelmi liberalizáció és árfolyampolitika: lehetőségek és korlátok 
egy kis nyitott gazdaságban – Magyarország esete 

Libéralisation commerciale et politique de change: possibilités et contraintes dans une petite 
économie ouverte - le cas de la Hongrie 

 

• Megszerzett képesítés, diploma  Doktori tanulmányok (PHD) 

 

• Időszak  2003 – 2004 

• Az oktatási intézmény neve  Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris - Párizs, Franciaország) 

• Szakterület  Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

• Megszerzett képesítés, diploma  Diplome d’Etudes Approfondie (DEA)  

 

• Időszak  1996 – 2002 

• Az oktatási intézmény neve  Budapest Kögazdaságtudományi és Álllamigazgatási Egyetem, Budapest 

• Szakterület  Pénzügy szak, Európa Tanulmányok mellékszak 

• Megszerzett képesítés, diploma  Master of Sciences (MSc) 

 

• Időszak  1999 – 2000 

• Az oktatási intézmény neve  Paris Nord Egyetem (Franciaország) 

• Szakterület  Nemzetközi gazdaságtan, Ipari gazdaságtan 

• Megszerzett képesítés, diploma  Maitrise des Sciences Économiques 

 
 
KUTATÁSI TERÜLETEK 

 
Közpénzügyek, monetáris politika, gazdaságpolitika, pénzügytan, közpénzügyi ellenőrzés  
 
SZAKMAI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK 

 
2012 Gajzágó Salamon díj, Állami Számvevőszék elnöke 
 
TISZTSÉGEK 

 
Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóirat, szerkesztőbizottsági és szerkesztőségi tag 
 
IDEGENNYELV–ISMERET 

 
Magyar Közgazdasági Társaság tagja 
Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 
Groupe d’économie mondiale (GEM) de Sciences Po külsős tagja 
 
MTMT 

 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10047605&view=simpleList  
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