
Szakmai önéletrajz 
 

 

1965 január 9-én születtem Békésen. Általános és középiskolai tanulmányaimat is a 

szülővárosomban végeztem el. Érettségi után felvételt nyertem a debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem történelem-földrajz szakára, ahol tanulmányaimat 1984-ben kezdtem el, s 

történelem-földrajz szakos tanári diplomámat 1989 júniusában kaptam meg. 

Egyetemi tanulmányaim befejezését követően 1989 júliusától folyamatosan dolgozom 

a KLTE, később a Debreceni Egyetem Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén: 

előbb tanársegédként, 1996-tól adjunktusként, 2001-től pedig egyetemi docensként. Oktatási 

területem a XX. századi magyar történelem, melyből rendszeresen előadásokat, speciál 

kollégiumokat és szemináriumokat tartok, elsősorban politika- és társadalomtörténeti 

témakörökben. Évente számos szakdolgozat témavezetését látom el, emellett több 

tanítványom vett részt OTDK-konferencián. Több OTDK konferencia munkájába 

kapcsolódtam be zsűritagként. Részt veszek a Debreceni Egyetem Hatvani István 

Szakkollégiumának munkájában, 2009. július 1. óta pedig tagja vagyok a Kollégium 

Tanácsának. 1991-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tettem. 1995-ben – az 

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány keretében – részt vettem a Semmeringi Nyári Egyetem 

német nyelvi és szakmai kurzusán. 

Első kutatási témául a két világháború közötti magyar felsőház történetét választottam. 

A témával kapcsolatos első publikációm 1991-ben jelent meg. Egyik tanulmányom 1993 

márciusában, a Politikatörténeti Alapítvány pályázatán második díjat kapott. /Később 

megjelent a Múltunk című folyóiratban./ Egyetemi doktori disszertációmat 1995-ben, PhD 

doktori disszertációmat 1998-ban védtem meg, mindkettőt summa cum laude minősítéssel. A 

PhD disszertációm – kibővített formában – önálló kötetként megjelent, s ez a könyvem a 

felsőházzal kapcsolatos kutatási eredményeim összegzését jelenti Kutatási területemet a 

későbbiekben két irányban bővítettem ki. Egyrészt munkám egyfajta folytatásaként a Horthy-

korszak törvényhozásának másik intézményével, a nemzetgyűléssel, illetve a képviselőházzal 

foglalkoztam, s eredményeimet tanulmányokban és szakcikkekben publikáltam. Emellett 

feldolgoztam több korszakbeli politikus karrierjét, illetve életpályája bizonyos szakaszát. 

Másrészt szakmai érdeklődésem a társadalomtörténet, elsősorban a két világháború közötti 

magyarországi arisztokrácia története felé fordult. Utóbbi tárgykörben szintén számos 

publikációm látott napvilágot. 

Első ízben 1994-ben az I. Országos Jelenkortörténeti Konferencián vettem részt 

előadóként. A későbbiekben számos ilyen rendezvényen voltam előadó, melyek között 

magyarországi és külföldi szervezésűek egyaránt voltak. Előadásaim többsége utóbb 

tanulmánykötetekben került publikálásra. Kutatómunkám részeként számos OTKA és egyéb 

pályázatban vettem részt. Kollégáimmal közösen több szakmai konferencia szervezője 

voltam. Az 1992/93. tanévben a Közép-Európa Egyetem /CEU/ doktori ösztöndíjasa voltam. 

1998 tavaszán a Soros-Alapítvány támogatásával két hónapos müncheni kutatóúton vettem 

részt. /Fogadóintézmény: Südost-Institut./ 1998-tól három éven keresztül Bólyai János 

kutatási ösztöndíjban részesültem.  

2006-ban jelent meg „A Horthy-rendszer” címmel a két világháború közötti magyar 

politikai berendezkedésről szóló könyvem, melyre alapozva 2006. decemberében habilitációs 

vizsgát tettem. 

Munkahelyemen témavezetőként és bírálóként is bekapcsolódok a Történelem és 

Néprajzi Doktori Iskola programjába. Témavezetésem mellett számos sikeres PhD védésre 

került sor. Vizsgáztatóként több PhD szigorlaton, bírálóként, illetve bizottsági tagként számos 

habilitációs és PhD védésen vettem részt a Debreceni Egyetemen és más magyarországi 



felsőoktatási intézményekben. 2014 óta törzstagja vagyok a Debreceni Egyetem Történelem 

és Néprajzi Doktori iskolájának. 

Bizonyos időszakokban munkahelyemen vezetői feladatokat láttam el, az országos 

szakmai közéletben pedig több egyesület, szervezet munkájában is bekapcsolódtam. 1998-

2014 között láttam el a Debreceni Akadémiai Bizottság Történész Munkabizottságának titkári 

teendőit. 2014. október 31-től pedig a Történész Munkabizottság elnöke lettem. Az MTA 

Köztestületének 2002-től, a Magyar Történelmi Társulatnak 2004-től vagyok tagja, utóbbinak 

2004-2007 között az egyik titkára, 2007-2015 között pedig az igazgatóválasztmányának a 

tagja voltam. 2011-2014 között az OTKA történettudományi, tudomány és technikatörténeti 

zsürijének munkájában vettem részt. 

1997-2000, majd 2004-2008 között tanszékvezető-helyettesként dolgoztam az Új- és 

Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéken. 2008 és 2011 között pedig ugyanitt tanszékvezető 

voltam. 2014. július elsejétől ugyanezen a tanszéken ismét tanszékvezető (tanszéki 

koordinátor) lettem, ezzel egyidejűleg bekerültem a Debreceni Egyetem Történelmi 

Intézetének Intézeti Tanácsába is. 
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