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Állampolgárság Magyar 
 

 

Születési dátum  
 

 

Szakmai tapasztalat  

 

 

Időtartam 1998- 

Foglalkozás / beosztás Pszichológus egyetemi tanár, 1998-2002 tanszékvezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás: szakért felelős oktató (büntetés végrehajtási - nevelő BSc, -vezető MSc 
szak felelőse) tantárgyfelelős (veszélypszichológia, műveleti pszichológia, 
katasztrófa pszichológia személyiség lélektan, vezetés és döntéspszichológia, 
szociálpszichológia, vezetői hatékonyság fejlesztő tréning, „kommunikáció a 
munkahelyen”- válság -és konfliktuskezelés tréning.) 

- tudományos elméleti és empirikus kutatások: kiemelt kutatási területek: nők a 
hadseregben, katonai személyi erőforrás fejlesztés, kompetencia alapú 
kiválasztás, krízis,-katasztrófa kommunikáció, veszélyhelyzeti magatartás 

- Habilitáció (1998)  

  

A munkáltató neve és 

címe 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Tisztképző Kar Katonai 
vezetéstudományi és Közismereti Tanszék  
1101, Budapest Hungária krt. 9-11. 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Felsőoktatás 
 

 

Időtartam 1993-1998,  

Foglalkozás / beosztás Tanszékvezető egyetemi docens 



Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás (pszichológia I., Vezetés pszichológia, katona pszichológia, személyes 
hatékonyság fejlesztő tréning, kommunikációs készségfejlesztő tréning) 

- oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek, 
tansegédletek, tankönyvek), valamint egyéb, oktatással, ill. képzéssel összefüggő 
szakanyagok szakirányok igényeinek megfelelő tervezése, kidolgozása, vezetés-
és döntéspszichológia jegyzet írása 

- tudományos elméleti és empirikus kutatások (kiemelt kutatási területek: nők a 
hadseregben, a csapatpszichológusi hálózat működési kompetenciái) 

Kandidátusi disszertáció elkészítése, megvédése summa cum laude eredménnyel. 
(1995) 

A munkáltató neve és 

címe 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar,  
Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia tanszék, Budapest, 1101, Hungária krt. 
9-11. 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Felsőoktatás 
 
 
 

Időtartam 1991-1993 

Foglalkozás / beosztás Pszichológus/MH Szárazföldi Főszemlélőség előkészítő törzsvezető helyettes 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A csapatpszichológusi hálózat szakmai és személyi működési feltételeinek 
előkészítése, kialakítása 

A munkáltató neve és 

címe 

  MH Szárazföldi Főszemlélőség 
 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Alkalmazott pszichológia, szervezetfejlesztés 
 
 
 

Időtartam 1990-1991 

Foglalkozás / beosztás pszichológus / egyetemi adjunktus  

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás (pszichológia, vezetés pszichológia, katonai pedagógia-pszichológia) 
- tudományos elméleti és empirikus kutatások (kiemelt kutatások: katonai 

alkalmasság, harci stressz társadalmi nemek és viselkedési stratégiák); 
 

A munkáltató neve és 

címe 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Társadalomtudományi Intézet, Katonai Nevelési 
tanszék, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11. 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Felsőoktatás 
 

  

Időtartam 1979-1990 

Foglalkozás / beosztás Pszichológus főtiszt/pszichológiai osztályvezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- alkalmasság vizsgálatok végzése, vezetése, fejlesztése 
- tudományos elméleti és empirikus kutatások (vizsgáló eljárások sztenderdjeinek 

kialakítása, beválás vizsgálatok, szociálpszichológiai kutatások hadköteles és 
sorkatona fiatalok körében); 

A munkáltató neve és 

címe 

MN Központi sorozó Bizottság (1979-1982), majd: MN 1. Sorozó Központ 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Katonai alkalmasság vizsgálat 
 

  

Időtartam 1974-1979 

Foglalkozás / beosztás Mérnök-tanár/főiskolai adjunktus 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás (nyomdaipari technológia, szintan-színmérés, munkapszichológia.) 
- oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek, 

tansegédletek) tervezése, kidolgozása, fejlesztése, kutatása 
Doktori disszertáció védése 1974 (pedagógia) summa cum laude eredménnyel. 



A munkáltató neve és 

címe 

Könnyűipari Műszaki Főiskola  

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Oktatás 
 

  

Időtartam 1971-1974 

Foglalkozás / beosztás Tudományos ösztöndíjas/egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás (didaktika, módszertan.) 
- oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek, 

tansegédletek) tervezése, kidolgozása, fejlesztése 
- empírikus oktatás- módszertani kutatás 

A munkáltató neve és 

címe 

BME Tanárképző és Pedagógiai Intézet 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

Oktatás 
 

  

Tanulmányok  

  

Időtartam 1994-95 

Végzettség / képesítés A hadtudomány kandidátusa (CSc.) (1995) 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Hadtudomány alapjai 
(Habilitációs oklevél száma:  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

ZMNE 
 

Időtartam 1987-1989 

Végzettség / képesítés Klinikai szakpszichológus 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Pszichopatológia, pszichodiagnosztika  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem 
 

Időtartam 1979-85 

Végzettség / képesítés Pszichológus 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Különböző pszichológia tantárgyak 
 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

ELTE BTK Pszichológia Intézet 
 

Időtartam 1972-74 

Végzettség / képesítés Pedagógia doktori fokozat 
 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Pedagógia, neveléselmélet, didaktika 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

 ELTE, BTK pedagógiai intézet 

  

Időtartam 1966-69 

Végzettség / képesítés Okleveles mérnök-tanár 
 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Nevelés elmélet, didaktika, neveléstörténet, módszertan, munkapszichológia 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

BME Pedagógiai és Tanárképző Intézet 

  
 



Időtartam 1963-68 

Végzettség / képesítés okleveles gépészmérnök (vegyipari gépész szak) 
 
 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Műszaki matematika, mechanika, fizikai kémia, áramlástan, vegyipari műveletek, 
stb. 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

BME Gépészmérnöki kar 

  

Egyéni készségek 

és kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

angol  

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvh
asznál

ó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 

orosz  

B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvh
asznál

ó 

B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

B2 
Önálló 

nyelvhasználó 

német  

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és 
kompetenciák 

- Konfliktuskezelő képesség, kommunikációs, tárgyalási készség, szervezői 
fejlesztői képesség, kreativitás 

- megfelelő vezetői képességek;  
 

 

 

Szervezési készségek 
és kompetenciák 

- Tanszékvezetőként megszerzett és elmélyített jó szervezési készségek. 

- Több sikeres pályázat munkáját szerveztem és vezettem. 

- ZMNE Büntetés-végrehajtási nevelő (BSc) és vezető (MSc) szak szakfelelőseként 2003 
óta eredményesen vezetem a szakot, ezt a 2009-es eredményes akkreditáció is igazolja. 

- Szakfelelőse vagyok az egyetemen működő, 2012-ben kifutó írásanalitikus szakirányú 
továbbképzési szaknak. 

- Aktívan veszek részt az egyetemi habilitációs bizottság munkájában, mint előterjesztő, 
illetve mint bizottsági elnök vagy tag. 

 

 

Műszaki készségek és 

kompetenciák 

- Okleveles gépészmérnöki, és okleveles mérnök-tanári végzettséggel 
rendelkezem. 

 

 

Számítógép-

felhasználói készségek 
és kompetenciák 

- A Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete. 

- SPSS felhasználói szintű ismerete. 
 

  

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

 

-   
  

Járművezetői 

engedély(ek) 

B 
 
 

  



Kiegészítő 

információk 

 MTA IX. osztály Hadtudományi Köztestület  

 Magyar Hadtudományi Társaság (tag) 

 MTA köztestületi tagság 

 Magyar pszichológiai társaság (tag) 

 ZMNE Doktori Tanács tagja (2002. -2004) 

 ZMNE KLHTK Kari Tanács tagja (2002-2005) 

 ZMNE KLHTK Tudományos Tanács tag 

 ZMNE habilitációs bizottság (tag) (2012-ig) 

 Összes magyar és angol nyelvű tudományos közlemények száma (MTA KPA): 
több mint negyven.  

  

 
 
 

Publikációs lista 
 
 
Hazai és nemzetközi (idegen nyelvű) publikációinak száma: 32 
Hazai és külföldi monográfiák száma: 1 
A publikációk nemzetközi és hazai hivatkozásainak száma: 22 
Az elmúlt 5 év legjobb 9 publikációja és publikációs adatai: 
 

1. Bolgár Judit (1945-) 
A sztereotípiák, előítéletek, valamint a terrorizmus- a terrorizmus személyiség – lélektani megközelítése/ 
Bolgár Judit. – p. 100-107. In: Felderítő Szemle ISSN 1588-242 X.-V. évfolyam különszám 2006. január, 
p. 100-107. 

2. Bolgár Judit (1945-) 
A professzionalizmus lélektani ismérvei a katonai kultúrában/ Bolgár Judit. –p. 68-77. 
In: Társadalom és Honvédelem ISSN 1417-7293.- X évfolyam 2. szám 2006., p 68-77 

3. Bolgár Judit (1945-) 
A katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban: egyetemi jegyzet/ Bolgár Judit, Hajdú 
István. Szternák György; (közread.a) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos 
Hadtudományi Kar Szárazföldi Műveletek Tanszék – Budapest: ZMNE, 2008-175 p.; 24 cm 
Bibliogr.: p. 175. és a lábjegyzetekben 

4. Etikai dilemmák magatartás lélektani aspektusa, különös tekintettel a kulturális sokkjelenségre. 2008.11. 
07. Veszprém nemzetközi konferencia kiadvány (www.vhf.hu/vhfnew/images/dokumentumok/katonai 
konferencia) 

5. Prof. Dr. Bolgár Judit – Szekeres György 
Katasztrófa és kríziskommunikáció (elektronikus jegyzet a védelemigazgatás szereplői számára) ZMNE 
HTK kiadványa 2009. 60 pp. 

6. Bolgár Judit – Krajnc Zoltán: Az aszimmetrikus hadviselés és lélektani tényezői 
Honvédségi Szemle 2009 november (63. évf. 6. sz.) pp. 21-24. 

7. Bolgár Judit Mentored soldiers-soldier mentors 
Repüléstudományi Közlemények 2010/3 (3) pp. 1-8 

8. Dr. Bolgár Judit – Csomós István: A rendőrségi bevetési feladatok követelményeihez kapcsolódó 
kiválasztási eljárások fejlesztése, különös tekintettel az extrém stressz reakciókra 
Hadtudományi Szemle 5. évf. 2. sz. (2012/2) 

9. Bolgár Judit – Szekeres György: Konfliktuskezelés, Elektronikus egyetemi jegyzet 2012 NKH kiadványa 
 
 
Nemzetközi és hazai folyóirat szerkesztőségi tagságok: 

 Nemzetközi és hazai tudományos szervezetekben viselt tisztségek 

 Országos díjak (ösztöndíjak) és kitüntetések (hivatalosan nyilvántartott / közlönyökben megjelenő) 
 
Ösztöndíjak 
Kitüntetések 
 

http://www.vhf.hu/vhf

