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HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY
Történettudományi Intézet

.

Kutatási területek
▪ A Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia gazdaságának

regionális szerkezete. (A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a XX.
század elején; a Habsburg Birodalom gazdasága a kiegyezés előestéjén az 1850-
60-as évek statisztikai forrásainak tükrében; a női foglalkoztatás alakulása 1880
és 1910 között.)

▪ A nemzetiségi kérdés az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig (Etnikumok
és vallások; az asszimiláció és modernizáció összefüggései; állami
gazdaságpolitika és a nemzetiségi régiók.)

▪ Magyarországi települések demográfiai vizsgálata anyakönyvek alapján a XVIII-
XX. században

▪ A történelem tankönyvek (magyar történelem 1711-1914) a
történelemtudomány legújabb eredményeinek tükrében

Termékek és szolgáltatások:
▪ Statisztikai elemzések készítése (regionális szerkezet, nemzetiségek,

demográfia)
▪ Gazdaság- és társadalomtörténeti, oktatás, kutatás szervezése
▪ Szakmai konferenciák szervezése magyar és idegen nyelven
▪ Képzések, magyar és idegen nyelvű kurzusok tartása
▪ Szakértői véleményezés, szerkesztői tevékenység, kiállítások szervezése
▪ Hagyományos és elektronikus tananyagfejlesztés

Speciális műszerek, labor:
▪ Statisztikai és térképkészítő programok, a vizsgálatok során alkalmazható

szoftverek

Referenciák:
▪ OTDK I. díj, 1987. Baranyai soknemzetiségű falvak több szempontú

(demográfiai, gazdasági, társadalmi) vizsgálata egy európai kutatási program
részeként: Comparative Studies on Governments and Non-Dominant Ethnic
Groups in Europe, 1850-1940.

▪ Oxford 1996-ban 1 hónap kutatási ösztöndíj. Eredménye: tanulmány a
magyarországi női foglalkoztatásról 1880-1910 között, a korabeli európai
viszonyok tükrében
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Referenciák:
▪ Central European University, History Program (Teacher’s Training Course), 1

éves, Summer University Courses („Integration an Distinctiveness in
Multicultural Settings: The Variety of Jewish Identities in Eastern and East-
Central Europe, 1700-1989”,ˇ”Jews and Nationalism in the Modern Era”).
Eredménye: részt vett a Nemzetközi Oktatási Központ szervezésében az
egyetemre érkező diákok oktatásában angol nyelven; a JPTE
közgazdaságtudományi Kar és az USA-beli Ohio State University közös
szervezésében megrendezésre kerülő nyári egyetemen; az USA „MBA
Enterprise Corps” című kelet-európai programjában a JPTE
Közgazdaságtudományi Kar szervezésében.

▪ 12 hónapos belföldi Soros doktorandusz ösztöndíjat kapott, eredménye: PhD.
Debreceni Egyetem Történettudományi Doktori Program, témavezető: Gunst
Péter. ( A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején című
disszertációját 2001. szeptember 10-én summa cum laude minősítéssel védte
meg és 2003-ban az Osiris Kiadó a Gondolat Kiadóval közösen a „Doktori
Mestermunkák” sorozatában megjelentette.)

▪ 2002/2004 OTKA : Budapest „nemzetközi város” a két századfordulón című
interdiszciplináris intézményközi kutatási pályázatba résztvevőnek kérték fel az
MTA Regionális Kutatások Központjából. Eredménye: tanulmány Budapest
gazdaságáról a 19/20. század fordulóján, mely 2010-ben megjelent a Napvilág
Kiadónál.

Kontakt:

PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft. 
Pécsi Tudományegyetem
Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Központ
7633 Pécs, Szántó K. J. u 1/B
Email: innocapital@pte.hu
Telefon: +36 30/ 288 70 39

+36 30/ 334 54 01            REFERENCIASZÁM: 052 


