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1990–1992: Műszaki Egyetem, Bp., posztgraduális műemlékvédelmi képzésben óraadó (A 
történelem segédtudományai) 
1995–1997: Gazdasági Főiskola, Kismarton/Eisenstadt, óraadó (Közép-Európa legújabb 
kori története; német nyelven) 
2002–2008: ELTE BTK történeti segédtudományos szakon óraadó (Bécs és a magyar 
történelem; A magyar történettudomány a két világháború között; A magyar történelem 
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2004–2013: Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Kulturális Tanulmányok Tanszék; 
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antropológia; Kormányzattörténet kurzusok) 
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az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a szakterülethez kötődő publikációk 
 
1. A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk 

társadalomban” (Budapest, Ráció, 2010.) 543 o. 
2. Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a 

magyar kulturális külpolitika történetében. I. köt. Az I. világháború előtti időszak és 
a berlini mintaintézetek (Bp. Ráció, 2013.) 304 o. 

3. „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875–1932). Kronosz – 
Magyar Történelmi Társulat, Pécs – Budapest, 2014. 226 o. 

4. Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a 
magyar kulturális külpolitika történetében. II. köt. Bécs és a magyar kulturális 
külpolitika (Bp., Ráció, 2017.) 359 o. 

5. Az „osztatlanul kapott örökség”. A „Mi a magyar?”-vitákról. In: Történelmi 
traumáink. Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében 
(Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2014.) 39–52. o. 

 
b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
 
Számos szakmai szervezetnek voltam és vagyok tagja; a mostani tisztségeim közül 
néhány: 

 
2018- Osztrák–Magyar Akció Alapítvány, kuratóriumi tag 
2018- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Trianon Centenáriumi Emlékbizottságának 



tagja 
2016- a Magyar Történelmi Társulat választmányának tagja 
2013- a Central European Papers szerkesztőbizottságának tagja 
2012- a Nemzeti Évfordulók Titkársága szerkesztőbizottságának tagja 
2011- a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának tagja 
2010- a Publikationen des Ungarischen Geschichtsforschung in Wien sorozat 
szerkesztőbizottságának tagja 
2010- Pásztor Lajos Közhasznú Alapítvány, a kuratórium tagja  
2010- a Rubicon szerkesztőbizottságának tagja 
2007- az Ungarn-Jahrbuch szerkesztőbizottságának tagja 
2000- MTA Művelődéstörténeti Bizottság, tag  
1997- MTA, köztestületi tag  
 

 


