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Állampolgárság magyar

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás /
beosztás

1

2013. október 15 -

szociológus /
egyetemi tanár

Főbb tevékenységek és - empirikus katonaszociológiai kutatások vezetése ill. végrehajtása központi
feladatkörök megrendelésre, nemzetközi ill. hazai együttműködésben (Kiemelt kutatási területek:
katonaszociológia; szervezeti változtatásmenedzsment; biztonsági szektorok átalakítása és
reformja; védelmi közkapcsolatok; válságreagáló műveletek és békeműveletek
katonaszociológiai kérdései; CIMIC, PSYOPS, INFOPS, Public Affairs/Public Information
alkalmazott társadalomtudományi aspektusai; védelmi alrendszer humán erőforrásainak
konverziója);
- oktatás: az NKE közös képzési modul részét képező általános szociológia tantárgy, s
számos egyéb szaktárgy tantárgyfelelőse és oktatója (pl.: szervezetszociológia;
katonaszociológia; katonai műveletek szociológiája; hadszíntérelemzés katonaszociológiai
kérdései; civil-katonai kapcsolatok; civil kontroll; humán erőforrás gazdálkodás)
- Hadtudományi Doktori Iskola akkreditált törzstagja, vezető oktatója; s számos, már
eredményesen védett ill. védés előtt álló PhD-hallgató tudományos témavezetője;
- vezető egyetemi oktatóként számos szakdolgozat és diplomamunka témavezetője;
- Társadalom és Honvédelem c. folyóirat, szerkesztő (2003. szept. -2013. febr.), majd
főszerkesztő ( 2013.febr. 22 – 2015. jan.07.)
- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) osztály
Hadtudományi Bizottság (tag 2011. december 07. óta);
- Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveletek Központja,
civil-katonai kapcsolatok (CIMIC) funkcionális szakértő (2006. óta)
A munkáltató neve és Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE),
címe Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK),
Katonai Vezetőképző Intézet (KVI),
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
1

Az egyetemi tanári pályázat sikeres elnyerését követően Dr. Áder János köztársasági elnök úr – Balog Zoltán úrnak, az emberi erőforrások miniszterének a javaslatára – 2013.
október 15. napjával egyetemi tanárrá nevezett ki az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján. (Lásd: A köztársasági elnök 399/2013. (IX. 26.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről, KEH ügyszám: IV-3/04598-3/2013. Forrás: Magyar Közlöny, 2013/158. szám,
2013. szeptember 26., 67901.old.; Online: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13158.pdf) Az egyetemi tanári kinevezési okirat ünnepélyes átadására 2013. október
8-án került sor.
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet,
1/9-oldal
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

Tevékenység típusa,
ágazat
Időtartam
Foglalkozás /
beosztás

Felsőoktatás

2012.júl.01- 2013. október 14.

szociológus /
habilitált egyetemi docens

Főbb tevékenységek és - empirikus katonaszociológiai kutatások vezetése ill. végrehajtása központi
feladatkörök megrendelésre, nemzetközi ill. hazai együttműködésben (Kiemelt kutatási területek:
katonaszociológia; oktatásszociológia; biztonsági szektorok átalakítása és reformja; védelmi
közkapcsolatok; válságreagáló műveletek, békeműveletek, valamint CIMIC, PSYOPS,
INFOPS, Public Affairs/Public Information alkalmazott társadalomtudományi aspektusai;
védelmi alrendszer humán erőforrásainak konverziója; foglalkoztatáspolitika);
- oktatás (szervezetszociológia; katonaszociológia; civil-katonai kapcsolatok; civil kontroll;
humán erőforrás gazdálkodás, foglalkoztatáspolitika; szociálpolitika)
- Hadtudományi Doktori Iskola vezető oktatója, számos PhD-disszertációt megalapozó
kutatómunka szakmai irányítója, témavezetője
- vezető egyetemi oktatóként számos szakdolgozat és diplomamunka témavezetője;
- Társadalom és Honvédelem c. folyóirat, szerkesztő (2003. szept. -2013. febr.), majd
főszerkesztő ( 2013.febr. 22 – 2015. jan.07.)
- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) osztály
Hadtudományi Bizottság (tag 2011. december 07. óta);
- Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveletek Központja,
civil-katonai kapcsolatok (CIMIC) funkcionális szakértő (2006. óta)
A munkáltató neve és
címe

Tevékenység típusa,
ágazat
Időtartam

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE),
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK),
Katonai Vezetőképző Intézet (KVI),
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék (2012. július 01. óta)
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
Felsőoktatás

2007. ápr.17- 2012. jún.30.

Foglalkozás / szociológus / habilitált egyetemi docens,
beosztás - tudományos dékán-helyettes (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem /ZMNE/,
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar /KLHTK/; 2008. szept. – 2009. júl.);
tanszékvezető (ZMNE KLHTK Társadalomtudományi tanszék,
2007.ápr.17- 2012. jún.30)

Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
2/9-oldal

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet,
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

dékán-helyettesként
a
kar
sikeres
intézményi
és
Főbb tevékenységek és - tudományos
feladatkörök programakkreditációjának előkészítése és menedzselése saját szakmai területemen;
- tanszékvezetőként az egyetem Társadalomtudományi tanszékének öt különböző
szaktudományi diszciplínát (szociológiát, jogtudományt, politikatudományt, pszichológiát,
pedagógiát;) oktató, s elméleti és empirikus vizsgálatokat egyaránt végrehajtó
szakcsoportjai integrált oktatási és kutatási tevékenységének az összehangolása,
menedzselése tanszéki szinten1;
- empirikus katonaszociológiai kutatások vezetése ill. végrehajtása központi
megrendelésre, nemzetközi ill. hazai együttműködésben (Kiemelt kutatási területek:
katonaszociológia; szervezeti változtatásmenedzsment; oktatásszociológia; biztonsági
szektorok átalakítása és reformja; védelmi közkapcsolatok; válságreagáló műveletek,
békeműveletek, valamint CIMIC, PSYOPS, INFOPS, Public Affairs/Public Information
alkalmazott társadalomtudományi aspektusai; védelmi alrendszer humán erőforrásainak
konverziója; foglalkoztatáspolitika);
- oktatás (szervezetszociológia; katonaszociológia; civil-katonai kapcsolatok; civil kontroll;
humán erőforrás gazdálkodás, foglalkoztatáspolitika; szociálpolitika)
- biztonság- és védelempolitika szak védelmi közkapcsolatok szakirány alapítója, vezetője;
- vezető egyetemi oktatóként számos diplomadolgozatot és PhD-disszertációt megalapozó
kutatómunka szakmai irányítója, témavezetője;
- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) osztály
Hadtudományi Bizottság (tag);
- Hadtudományi Szemle c. folyóirat, szerkesztőbizottság elnöke (ZMNE, 2008. szept.–2009.
júl.)
- Társadalom és Honvédelem c. folyóirat, szerkesztő (ZMNE, 2003. óta)
- Egyetemi Doktori Tanács tagja (ZMNE, 2008. szept. – 2009. júl.)
- Egyetemi Szenátus tagja (ZMNE, 2008. október – 2011. november)
- Hadtudományi Doktori Iskola katonai humán erőforrás menedzsment- tudományszak
vezetője (ZMNE, 2006-2011);
- Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke (ZMNE, 2007.okt. – 2010. okt.)
- Országos Tudományos Diákköri Tanács Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
tagja (2007.okt. – 2010. okt.)
- Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveletek Központja,
civil-katonai kapcsolatok (CIMIC) funkcionális szakértő (2006. óta)
A munkáltató neve és Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE),
címe Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK),
Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Intézet (NBTI),
Társadalomtudományi tanszék (2012. január 01-2012. június 30. között)
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
Tevékenység típusa, Felsőoktatás
ágazat

Időtartam
Foglalkozás /
beosztás

2005. okt. 13 – 2007. ápr. 16.
szociológus / egyetemi docens,
tanszékvezető-helyettes

Főbb tevékenységek és - oktatás (szervezetszociológia, társadalomstatisztika; katonaszociológia, civil kontroll
feladatkörök elmélete és gyakorlata, stb.)
- empirikus katonaszociológiai kutatások (kiemelt kutatási területek: polgári-katonai
kapcsolatok; modern haderők emberi erőforrás-tervezési, -gazdálkodási, és –fejlesztési
alrendszereinek átalakulásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések, nemzetközi
biztonságpolitikai kapcsolatok rendszere, nemzetközi politikai és katonai intézmények,
szervezetek);
- tehetséggondozás (TDK);
- habilitáció2
A 2007. április – 2012. július közötti időszakban lezajlott egyetemi szervezeti-strukturális változások nyomán az alábbi módon változott az általam vezetett tanszék hivatalos
elnevezése:
- 2007. ápr.17 - 2011. szept. 30. között: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (KLHTK), Társadalomtudományi Intézet, Szociológia,
Pszichológia és Pedagógia tanszék;
- 2011. okt. 1 – 2011. dec. 31. között az egyetemi integráció eredményeként egykarossá vált ZMNE Hadtudományi és Honvédtiszt-képző Kar (HHK), Nemzetközi és Biztonsági
Tanulmányok Intézet (NBTI), Társadalomtudományi tanszék;
- 2012. január 1- jún. 30. között a 2012. jan. 01-től létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) HHK NBTI Társadalomtudományi tanszék nevet viselte - amíg 2012. július 01től be nem tagolták a NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézetének keretei között 2012. július 01-től újonnan létrehozott Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszékbe.
1

2

Habilitált doktor (Dr.habil.) a hadtudományok tudományág katonaszociológia szakán. A habilitációs eljárás nyilvános szakaszában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen (ZMNE) 2005. június 20-án tartott nyilvános szakmai vita tárgya: „Az önkéntes, professzionális haderő létrehozásával összefüggő dilemmák
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
3/9-oldal

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet,
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

A munkáltató neve és
címe

Tevékenység típusa,
ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és
címe

Tevékenység típusa,
ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és
címe

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE),
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (KLHTK),
Társadalomtudományi Intézet (TTI),
Szociológia, Pszichológia és Pedagógia tanszék,
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
Felsőoktatás

2000.szept. - 2005. okt. 12.
szociológus / egyetemi docens,
szakcsoport-vezető
- oktatás (általános szociológia, szervezetszociológia, politikai szociológia, humán erőforrásmenedzsment, hadügy szociológiája, katonaszociológia, civil kontroll elmélete és
gyakorlata, polgári-katonai kapcsolatok, CIMIC, stb.)
- oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek, tansegédletek,
tankönyvek), valamint egyéb, oktatással ill. képzéssel összefüggő szakanyagok
szakirányok igényeinek megfelelő tervezése, kidolgozása, fejlesztése
- tudományos elméleti és empirikus kutatások (kiemelt kutatási területek: polgári-katonai
kapcsolatok; haderők modernizációja és professzionalizációja);
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE),
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (KLHTK),
Társadalomtudományi Intézet (TTI),
Szociológia tanszék,
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
Felsőoktatás

1998-2000
Hallgató (vezényléssel)
Master of Arts (MA) in International Security and Civil-Military Relations (Okleveles
nemzetközi biztonságpolitikai és civil-katonai kapcsolatok szakértő) – képzésen való részvétel
Naval Postgraduate School, Department of National Security Affairs (Monterey, CA; USA)
Felsőoktatás

1996-1998
szociológus / egyetemi adjunktus
- oktatás (szervezetszociológia, katonaszociológia, politikai szociológia, statisztika,
társadalomstatisztika, stb.)
- oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek, tansegédletek,
tankönyvek), valamint egyéb, oktatással ill. képzéssel összefüggő szakanyagok
szakirányok igényeinek megfelelő tervezése, kidolgozása, fejlesztése
- tudományos elméleti és empirikus kutatások (kiemelt kutatási területek: társadalmi
egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra, társadalmi mobilitás, elitszociológia,);
- PhD-disszertáció elkészítése, megvédése az ELTE-n „summa cum laude” minősítéssel
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE),
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (KLHTK),
Társadalomtudományi Intézet (TTI),
Szociológia tanszék,
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.

napjainkban a NATO-tagállammá lett közép-kelet-európai poszt-kommunista országokban” (’Dilemmas Related to the Establishment of All-Volunteer, Professional
Militaries in the New NATO Member Central and Eastern European Countries’l. Az angol és magyar nyelven megtartott előadás tárgya: „Béketámogató műveletek
katonaszociológiai aspektusai” (’Military Sociological Aspects of Peace Support Operations’). A ZMNE Habilitációs Bizottsága 2005.okt.12-i ülésén a habilitációt
odaítélte; a habilitációs oklevelet a ZMNE Rektora 2005. nov.09-én adta át.
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
4/9-oldal

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet,
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

Tevékenység típusa,
ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Felsőoktatás

1990-1996
oktató
-

A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat

oktatás (általános szociológia, szervezetszociológia, statisztika, társadalomstatisztika,
szociálpszichológia, stb.)
oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek,
tansegédletek, tankönyvek), valamint egyéb, oktatással ill. képzéssel összefüggő
szakanyagok szakirányok igényeinek megfelelő tervezése, kidolgozása, fejlesztése
tudományos elméleti és empirikus kutatások (kiemelt kutatási területek: vallás,
társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra, szociálpolitika, társadalmi mobilitás);

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA),
Szociológia tanszék,
Budapest, 1101, Hungária krt. 9-11.
Felsőoktatás

1987-1990
oktató
-

oktatás (statisztika, társadalomstatisztika, társadalomtudományi ismeretek, stb.)
oktatott szakdiszciplínák tematikai programjainak, tananyagainak (jegyzetek,
tansegédletek) tervezése, kidolgozása, fejlesztése

Mészáros Lázár Tartalékos Tiszt és Tiszthelyettes Kiképző Központ,
Kalocsa
Oktatás

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés

Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Időtartam
Végzettség /
képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
5/9-oldal

1993-96
a szociológia tudomány doktora (Ph.D.) (1998)
Szociológus Ph.D. -hallgató
(Doktori oklevél törzskönyvi száma: P-237/1999)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ (Budapest)
1999-2000
Master of Arts (MA) in International Security and Civil-Military Relations
(Okleveles nemzetközi biztonságpolitikai és civil-katonai kapcsolatok szakértő)
(Diploma honosítva: 2000.)
Nemzetközi biztonságpolitika, nemzetbiztonság; civil-katonai kapcsolatok
Naval Postgraduate School,
Department of National Security Affairs
(Monterey, CA; USA)
1992-95
Levelező tudományos továbbképzési ösztöndíjas (TMB ösztöndíjas, kandidatúra)
(TMB nyilvántartási szám: M/92/250/29)
szociológia, szervezet- és oktatásszociológia
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet,
Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ (Budapest)

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Időtartam

1991-94
szociológus
(Diploma törzskönyvi száma: IV/11/1991; nyt. sz.:38.);

Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Szociológia

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ (Budapest)

Időtartam

1990-93
szociálpolitikus
(Diploma törzskönyvi száma: II/34/1990; nyt.sz.: 24/1993.);

Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Szociálpolitika

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ (Budapest)

Időtartam

1983-87
okleveles harckocsizó tiszt és
általános gépész üzemmérnök (Diploma törzskönyvi száma: 84/1987.)

Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Harcászat, harcjármű-technika, stb.;

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF)
(Szentendre)

Egyéni készségek
és kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés

Szövegértés

Európai szint (*)

Hallás utáni
értés

angol
orosz
német

Olvasás

Beszéd
Társalgás

Írás

Folyamatos
beszéd

C1

Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
C1
C1
C1 nyelvhasznál C1
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
ó

B2

Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
B2
B2
B2 nyelvhasznál B2
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
ó

B1

Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
Önálló
B1
B1
B1 nyelvhasznál B1
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
ó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és - külföldi tanulmányok, kutatói ösztöndíjak (USA, Nagy-Britannia, Olaszország, stb.) során
elsajátított kiváló alkalmazkodási képesség a multikulturális környezethez;
kompetenciák
-

Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezds.
6/9-oldal

megfelelő vezetői képességek;
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Szervezési készségek - tanszékvezetőként és több tucat empirikus katonaszociológiai kutatás vezetőjeként
ill. résztvevő kutatójaként megszerzett és elmélyített jó szervezési, vezetési készségek;
és kompetenciák
-

-

több sikeres nemzetközi és hazai konferencia és kutatási pályázat előkészítését,
eredményes végrehajtását menedzselte;
tudományos dékán-helyettesként vezető szerepet játszott 2008-2009-ben a
Hadtudományi Karon kar sikeres intézményi és programakkreditációra való felkészítésében
a szakmai irányítása alá tartozó területeken;
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnökeként, s az Országos Tudományos
Diákköri Tanács Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság tagjaként éveken
keresztül eredményesen tervezte, szervezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen az
egyetemi tudományos diákköri tevékenységet; s számos sikeres ITDK, valamint két OTDK
szervezésében, eredményes lebonyolításában vett részt;
ZMNE Biztonság- és védelempolitika szak, védelmi közkapcsolatok szakirány
vezetőjeként szervezte és vezette a szakirány indítását

Műszaki készségek és - gépész üzemmérnöki végzettség
kompetenciák
Számítógép- - Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete;
felhasználói készségek - SPSS, SAS programok felhasználói szintű ismerete
és kompetenciák - EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő rendszer felhasználói szintű ismerete
-

EB-SAT, SoSA-programok felhasználói szintű ismerete

Egyéb készségek és Speciális szakismereteket tanúsító végzettségek:
kompetenciák

6. NATO Basic Public Affairs Course
(NATO – HUN MoD, Budapest, 2010. május 03-14.)
5. NATO System of Systems Analysis Training Seminar
North Atlantic Treaty Organization, Headquarters, Supreme Allied Command Transformation
(NATO ACT) – ZMNE, Budapest, 2008. június 16-19.
4. NATO System of Systems Analysis Training Course
North Atlantic Treaty Organization, Headquarters,
Supreme Allied Command Transformation (NATO ACT, Norfolk, Virginia, USA),
2006. szeptember 19-22.
3. Regional NATO Strategic / Operational CIMIC Course
(Schwartzenburg, Svájc, 2003. máj.5-9.)
2. Regional NATO Operational Liaison CIMIC Course
(NATO – HUN MoD, Budapest, 2003. márc.17-21.)
1. Public Information Seminar.
Allied Forces Southern Europe (AFSOUTH)
(NATO AFSOUTH – HUN MoD, Budapest, 1998. április 20-24.)
Egyéb speciális szakismereteket tanúsító végzettségek:

3. ISO 9001: 2008 minőségirányítási rendszer belső auditor továbbképzés (2012. január)
2. EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő rendszer felhasználói tanfolyam (2010.
április, Educatio Kht., Budapest)
1. Vállalati belső auditor (TEQUA TÜV Akadémia, Budapest, 2008. február)

Járművezetői engedély(ek) - B, B1, T, K
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Kiegészítő
információk




International Sociological Association (ISA) (tag),
ERGOMAS (European Research Group on Military and Society), Working Group on ’The
Military Profession’ (tag);
 European Commission COST A10 (‘Defence Restructuring and Conversion’) kutatócsoportja
Nemzetközi és hazai szakmai 'Sociocultural Aspects of Defense Restructuring and Conversion' elnevezésű
ill. tudományos közéleti munkacsoportjának tagja;
aktivitás, tagság Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Hadtudományi Köztestület (tag) (Nyt.sz.: 16451);
 Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) osztály
Hadtudományi Bizottság (tag);
 Magyar Szociológiai Társaság (tag);
 Magyar Hadtudományi Társaság tagja és bejegyzett CIMIC-szakértője (MHTT szakértői
igazolvány száma: 0085)
 Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Had- és Rendészettudományi Szakmai
Bizottság tagja (2007. szept.-2010. okt.)
 ZMNE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke (2007. szept.-2010. okt.)
- ZMNE Egyetemi Szenátus tagja (2008. október – 2011. november)
 ZMNE KLHTK Kari Tanács tagja (2008. szept.- 2011. márc.)
 ZMNE Doktori Tanács tagja (2008. szept. – 2009. júl.)
 ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola Tanács tagja
 ZMNE KLHTK Tudományos Tanács elnök (2008. szept. – 2009. júl.)
 ZMNE biztonság- és védelempolitika szak, védelmi közkapcsolatok szakirány vezetője
 Hadtudományi Szemle c. folyóirat, szerkesztőbizottság elnöke (2008. szept. – 2009. júl.)
- Társadalom és Honvédelem c. folyóirat, szerkesztő (2003. szept. -2013. febr.), majd
főszerkesztő ( 2013.febr. 22 – 2015. jan.07.)
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Kiegészítő a Kelet-Kínai Politika- és Jogtudományi Egyetem (East China University of Political
Sciences and Law) vendégprofesszora Shanghajban 2014. okt. 20-nov. 21. között (2x30
információk kontakt tanóra időtartamban tartott kurzusai: Sociological Aspects of Security Sector
Reforms in Central and Eastern European Countries’; ’Military Sociological Aspects of
Peace Support Operations’)
Ösztöndíjak, a NATO és az olasz Nemzeti Tudományos Kutatási Tanács (Consiglio Nazionale delle
elnyert pályázatok:Ricerche, CNR) együttes anyagi támogatásával, a NATO--CNR Outreach Fellowships
Programme 2003 pályázói közül első helyezettként két hónap időtartamban vezető
vendégkutató („senior visiting research fellow”) a Torinói Egyetem Gazdasági és
Menedzsment Karának Társadalomtudományi Intézetében (Universitá Degli Studi di Torino,
Facoltá di Economia e Management, Dipartimento di Scienze Sociali). (Torino,
Olaszország, 2004. jún. 03 - aug. 19.)
 a Brit Külügyminisztérium 2003-2004. tanévre kiírt Chevening/MOD Ösztöndíjának
nyerteseként a Centre for Defence Studies, International Policy Institute, King's College,
University of London nemzetközi összehasonlító vizsgálatot végrehajtó vendégkutatója
(„visiting research fellow”) (London; 2003.aug.27 – 2004.február 28.)
 Széchenyi István Ösztöndíj (Az Oktatási Minisztérium által támogatott ösztöndíj
lehetőséget kínál egy interdiszciplináris igényű nemzetközi összehasonlító vizsgálaton
alapuló átfogó oktatási-képzési program kidolgozására az alábbi tárgykörben:
„Béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai”. Az ösztöndíj folyósításának
időtartama három év: 2003. szept.01 - 2006.aug.31).
 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. (Az MTA által támogatott nemzetközi
összehasonlító katonaszociológiai vizsgálat címe: „Csehország, Lengyelország és
Magyarország fegyveres erői és katonatársadalmai az euro-atlanti integrációval járó
modernizációs kihívások előtt”. A kutatási ösztöndíj időtartama két év: 2001. szept. 012003.aug.31).
 a United States Institute of Peace (USIP) által támogatott nemzetközi összehasonlító
vizsgálat. A kutatás címe: „The Hungarian-Romanian Reconciliation Process: the
Contribution of the National Military Establishments” (Grant number: USIP-055-00S) (A
kutatás időtartama: 2000.okt.01-2002.júl.31.) (Kutatásvezető)
 az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK ) által
támogatott 2 éves pályázat a VII/14. kutatási főirányban. A kutatás címe: „Modernizációs
kihívások és a magyar katonatársadalom”. (Kutatásvezető).
 Országos Tudományos Kutatási alap (OTKA) 4 éves pályázata (1995. május). Kutatási
téma címe: „A szervezeti szocializáció és a rejtett tanterv hatásmechanizmusának
érvényesülése a katonai felsőoktatási intézményrendszerben - és az ELTE BTK-n.”
(Kutatásvezető).
 Országos Tudományos Kutatási alap (OTKA) ifjúsági tagozatának 3 éves pályázata.
(1992. május). Kutatási téma címe: "A magyar értelmiség néhány sajátos vonása a 80-as
és 90-es évek fordulóján". (Kutatásvezető).
 Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) ifjúsági tagozatának 2 éves pályázata.
(1992. május) Kutatási téma címe: "A Magyar Honvédség sorállományának helyzete a
rendszerváltás éveiben". (Kutatásvezető).

Egyéb

Házas; felesége Tóth Szilvia középiskolai tanár.
Gyermekek: Bálint (21 éves), Atina (19 éves), Áchim (17 éves), Lénárd (12 éves),
Emília (6 esztendős).
Sport:
 kyokushin karate (1. danos karatemester; szakedző),
 nihon tai jitsu (2. kyu);

Mellékletek
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