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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) József Szabó 
Cím(ek) H-4225 Debrecen, Berkenye. u. 21. 

Telefonszám(ok) +36 52 525 100 Mobil: +36 30 206 0239 
Fax(ok) + 36 52 525 105 

E-mail(ek) szabo.jozsef@arts.unideb.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1957.12.29. 
  

Neme férfi 
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 1991 - 
Foglalkozás / beosztás Tanszékvezető helyettes (2007-), egyetemi docens (2016-) 

Főbb tevékenységek és feladatkörök DE BTK Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszékén belül a gazdasági és kommunikációs 
tárgyak oktatása, kapcsolódó kutatások végzése. Kapcsolattartás a Debreceni Egyetem TTK Ökológia 
intézetével, az ökológus hallgatók kommunikációs felkészítése. Részvétel a tanszéki kutatás és 
kutatás-szervezés összehangolásában, a tanszéki és intézeti stratégia megfogalmazásában és 
kialakításában. 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Tevékenység típusa, ágazat Oktató 

 
Időtartam 1998 - 

Foglalkozás / beosztás Gazdasági és kommunikációs tanácsadó, megbízott ügyvezető (2016-) 
Főbb tevékenységek és feladatkörök A Médiacentrum Debrecen kft-n belül a pályázatok készítése és menedzselése, a cég gazdasági 

működésének irányítása, felügyelete, kapcsolattartás a Debreceni Egyetemmel. Kommunikációs 
projektek irányítása, kapcsolattartás a DMJV Önkormányzatával. Ügyvezetőként a cég működésének 
irányítása 

A munkáltató neve és címe Médiacentrum Debrecen kft, 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Tevékenység típusa, ágazat Vezető, irányító munkakör 

 
Időtartam 2004 -  

Foglalkozás / beosztás Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, tanácsadó 
Főbb tevékenységek és feladatkörök Fő feladat az alapítvány kommunikációs és filmkészítési feladatainak koordinálása, kapcsolat az 

alkotó műhelyekkel. 
A munkáltató neve és címe Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
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Tevékenység típusa, ágazat 
 

     Időtartam 
Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 
  

 A munkáltató neve és címe  

tanácsadó munkakör 
 
2019 - 
Helyi Televíziók Egyesülete 
Vezetőségi tag 
 
Helyi Televíziók Egyesülete, Szombathely 

Tevékenység típusa, ágazat   
 
 
 

Tanulmányok 

A televíziók médiatörvény szerinti működésének támogatása 

 
Végzettség / képesítés 

 
1977 - 1982 
Okleveles vegyész 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Analitika, vegyipari műveletek, üzemi trechnológia, folyamatirányítás 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
egyetem 

  
Végzettség / képesítés 1984 – 1985 

Egyetemi doktor, Dr. techn. 
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Környezet, Környezetállapot, Bio-remediáció, Energiagazdálkodás, Hulladékgazdálkodás, 

Menedzsment 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
Budapesti Műszaki Egyetem 
egyetem 

  
Végzettség / képesítés 

 
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés     

1991 
Értékelemző szakközgazda 
Menedzsment, gazdasági folyamatok, pénzügy, számvitel 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 
Végzettség / képesítés 

 
 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
egyetem 
 
2002 
Ökológia PhD 
 
Debreceni Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 
Egyetem 
 

Végzettség / képesítés 2012 
Neveléstudomány habilitáció (habil) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 
Egyetem 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek) Angol, német 
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol  B1 jó B1 jó B1 jó B1 jó B1 jó 

            

Német  B1 jó B1 jó B1 jó B1 jó B1 jó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
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Társas készségek és kompetenciák Jó kommunikációs készség, csoportok működtetése, Franklin-Covay tréning 
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Jó szervező és irányító kézség, team munkaszervezés és ellenőrzés 
KEOP, TÁMOP, GOP, GINOP projektek szervezése és irányítása 

, 
  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Magas szintű audió és videó műszaki kompetenciák, kiváló műszaki érzék, folyamatirányítási 
gyakorlat 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Magas szinten, adminisztráció, videó és animációs programok ismerete, internetes és közösségi 
média felületek tervezése, kivitelezése 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

Egykor gitározás, amatőr színjátszás, útikönyv írása, verses kötet 

  

Egyéb készségek és kompetenciák Sport iránti vonzalom (röplabda, aktív sportolói múlt, karate, esport) 
  

Járművezetői engedély(ek) B kategóriás jogosítvány 1976 óta, folyamatos gépkocsivezetés 
  

Kiegészítő információk Jó kommunikációs készség, projektirányítási gyakorlat, MDC és CMS tréner 
  

  

  

 
 


