
   

Önéletrajz   
  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)  Dr. Kovács Norbert 

E-mail(ek) kovacsn@sze.hu  
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1980.11.12. 
  

  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2016- 

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök közgazdaság- és gazdálkodástudományi tárgyak oktatása, kapcsolódó tutori, mentori, konzultációs 
és fejlesztői tevékenység 
(Piacelméletek, Market Theory, Kockázatmenedzsment, Közgazdaságtan, SZE-learning 
tananyagfejlesztés: Market Theory, Kockázatmenedzsment, szakindítás, szakfelelősi tevékenység) 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

  

  

Időtartam 2013- 

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök közgazdaság- és gazdálkodástudományi tárgyak oktatása  
(Ár- és piacelmélet, Piacelméletek, Price and Market Theory, Kockázatkezelés és biztosítás, 
Kockázatmenedzsment, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, Vállalatok 
pénz- és tőkepiaci kapcsolatai, Komplex vállalati tervezés, Kontrolling II., Üzleti tervezés és elemzés 
(BUDGETING)) a kapcsolódó témákban szakdolgozati és tudományos diákköri (TMDK) 
konzultáció, tananyagfejlesztések, részvétel és vezetés kapcsolódó kutatási projektekben, 
Coedu és Moodle e-learning keretrendszerben tutor, tananyagfejlesztő (Nemzetközi gazdaságtan 
alapjai, Kockázatkezelés és biztosítás, Fundamentális elemzés, Költség- és 
beruházásmenedzsment); 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

  

  

Időtartam 2008-2013 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök közgazdaság- és gazdálkodástudományi tárgyak oktatása (Mikroökonómia, Makroökonómia, 
Nemzetközi gazdaságtan, Piacelmélet, Árelmélet, Price Theory, Kockázatkezelés és Biztosítás, 
Vállalatok pénz- és tőkepiaci kapcsolatai), a kapcsolódó témákban szakdolgozati és tudományos 
diákköri konzultáció (TMDK), tananyagfejlesztések, részvétel kapcsolódó kutatási projektekben  
Nemzetközi gazdaságtan alapjai e-learning tananyag fejlesztése, tutor 2006-, COEDU rendszer 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

  
  

Időtartam 2006-2008 

Foglalkozás / beosztás állami ösztöndíjas PhD hallgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök közgazdaság- és gazdálkodástudományi tárgyak oktatása, kapcsolódó témákban szakdolgozati 
és tudományos diákköri konzultáció (TMDK), tananyagfejlesztések, rendszeres részvétel kutatási 
projektekben  

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

  

 

mailto:kovacsn@sze.hu


Időtartam 2012-2014 

Foglalkozás / beosztás projektvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök K+F+I projekt szakmai projektvezetése, építőipari ütem- és kockázatelemző szoftverfejlesztés 

A munkáltató neve és címe Project Control Expert Kft, 1047 Budapest, Váci út 15-19 

  

  

Időtartam 2007- 

Foglalkozás / beosztás vállalkozó 

Főbb tevékenységek és feladatkörök piackutatás, kockázatelemzés, kockázatmenedzsment folyamatok bevezetése, pénzügyi és üzleti 
tervezés, üzemgazdasági fejlesztések a KKV szektorban, 2020 egyetemi spin-off vállalkozás 
alapítása, Smart Project Consulting Informatikai Kft.  

  

Időtartam 2004-2006 

Foglalkozás / beosztás közgazdász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök költségvetés-tervezés, belső ellenőrzés, risk management, közbeszerzés területeken 
folyamatfejlesztési, valamint operatív feladatok ellátása   

A munkáltató neve és címe Foglalkoztatási Hivatal  
  

  

Időtartam 2002 

Foglalkozás / beosztás közgazdász-gyakornok 

Főbb tevékenységek és feladatkörök tervezés, ellenőrzés   

A munkáltató neve és címe Rába Futómű Kft. 

  

Tanulmányok  

Időtartam 2005-2012 

Végzettség / képesítés PhD, gazdálkodás- és szervezéstudományok, summa cum laude 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

  

Időtartam 1999-2002, 1999-2004 

Végzettség / képesítés közgazdász (BSc), okleveles közgazdász (MSc) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés pénzügy, logisztika, biztosítás-pénzügy szakirányok 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

  

Egyéb tanulmányok  

 TCI tréner folyamatban 
közbeszerzési referens, 2005 

 risk manager, OLAF továbbképzés, Ljubljana, 2005 

 2005 és 2012 között számos hazai és nemzetközi tréning, (TCI módszertan) 

  
  

Egyéni készségek és kompetenciák  
  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

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

német  C1 felsőfok C1 felsőfok B2 középfok B2 középfok C1 felsőfok 



angol  C1 felsőfok C1 felsőfok B2 középfok B2 középfok C1 felsőfok 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

  

Számítógép-felhasználói készségek és 
kompetenciák 

MS Excel 2003-2013, MS Power Point, 2003-2013., MS Word 2003-2013, SPSS professzionális 
szintű ismerete, MS Access 2003-2010 haladó felhasználó, Eviews, Matlab, R-commander, STATA 
alapszintű felhasználó 

  

  

Hobbi kertészkedés, funkcionális edzés, aikido, íjászat, olvasás 
  

Járművezetői engedély(ek) B-kategória 
 
 
 

Tudományos kitűntetések, díjak Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíj, 2014 

  

Mellékletek publikációs jegyzék, kutatási projektek 

  
  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu


Publikációk jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

Összefoglaló táblázat MTMT közlemény és idéző 

Részvétel kutatási projektekben 

Projekt címe 
Megvalósítási 

időszak 
Projektben betöltött 

szerep 

Smart Project Portfolio Manager 2021-23 projektvezető 

„Az „Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák 
fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi 
Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva” 

2020- kutató 

Digitális Szolgáltatások Kereskedelemfejlesztési Stratégia 2018-19 projektvezető 

Sharing Economy Modellek 2018-19 projektvezető 

Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat 
létrehozása 

2018-2020 kutató 

FIEK 2018-19 kutató 

Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a 
kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás eszközeivel 

2016- 

projektalapító 
projektmenedzser, 

szakmai projektvezető, 
kutató 

Sport-Rekreációs-és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat 
létrehozása 

2017- kutató 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István 
Egyetemen 

2017- kutató 

Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, 
a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens 
szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen 

2017- kutató 

Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia 2017-19 projektvezető, kutató 

Sharing Economy modellek 2017-19 projektvezető, kutató 

Digitális közteherviselés 2017-19 kutató 

Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése 2012-2014 
projektmenedzser, 

szakmai projektvezető, 
kutató 

A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze - 
Jövőt alakító kezdeményezések (stratégiák, források) 

2012-2013 kutató 

A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze - 
A települési és térségi szerveződések és a gazdasági fejlődés kapcsolata 

2012-2013 kutató 

Biomassza erőművek beruházásgazdaságossági modellje 2011 kutató 

A piaci erő közvetett és közvetlen értékelése a biztosítási piacon, 
Gazdasági Versenyhivatal, Versenykultúra Központ 

2010 kutató 

Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai között 
(kompiláció, illetve replikáció) 

2008 kutató 

Corporate Culture and Regional Embeddedness – Városműködés és 
gazdasági fejlődés tovagyűrűző hatásainak modellezése 

2007-2008 kutató 

A verseny és a versenyképesség kapcsolata Magyarországon 2007 kutató 

A monetáris és fiskális politika hatása a biztosítási piacra 2007 kutató 

A magyar háztartások pénzügyi magatartása, a biztosítással 
kapcsolatos kiadások változását befolyásoló tényezők 

2007 kutató 

 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10024707
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10024707&view=pubTable

