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SZAKMAI TAPASZTALAT
főiskolai docens
Eszterházy Károly Főiskola / Eszterházy Károly Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és
Területfejlesztési Tanszék, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
2008. 09. 01. –

2008. 02. 15. – 2008. 08. 31.

- oktatás és kutatás: előadások tartása, szemináriumok vezetése, tananyagfejlesztés; doktori
szigorlatokon, védéseken bizottsági tag; OTDK-munkák bírálata, szakdolgozatok témavezetése,
bírálata; lektorálás; terepgyakorlatok/tanulmányi kirándulások szervezése, vezetése; kötetszerkesztés,
konferencia-szervezés; pályázatok összeállítása; projektmenedzsment-tevékenység; kari önértékelés,
stratégia elkészítésében való részvétel
- Szenátus tagja (2016-), TTK Minőségbiztosítási Bizottság elnöke (2008-), Intézményi
Minőségbiztosítási Bizottság tagja (2008-), TTK „Tengercsepp díj” kuratóriumának tagja (2010-),
szenátusi és kari tanácsi választási bizottságok elnöke (2014, 2016)
adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem SEK TTMK Társadalomföldrajz Tanszék, 9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4.
oktatás és kutatás: előadások tartása, szemináriumok vezetése; szakdolgozatok bírálata
egyetemi tanársegéd, tudományos segédmunkatárs

1995-2007

1989. 09. 01. – 1990. 06. 30.

Kossuth Lajos Tudományegyetem / Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és
Területfejlesztési Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
- oktatás és kutatás: előadások tartása, szemináriumok vezetése; oktatás a BTK Európa Tanulmányok
Programjában; OTDK-munkák témavezetése (1. és 2. helyezés); DE Tehetséggondozó Programjában
tutor; diplomamunkák/szakdolgozatok témavezetése és bírálata; terepgyakorlatok/tanulmányi
kirándulások szervezése és vezetése; kötetszerkesztés, konferencia-szervezés; pályázatok
összeállítása
- DE TTK Kari Hallgatói Fegyelmi Testület tagja (2000-2005)
képesítés nélküli nevelő
8. sz. Általános Iskola, 4086 Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 11-15.
matematika és környezetismeret tantárgyak tanítása, osztályfőnöki munka

TANULMÁNYOK
PhD Földtudományok
2005-2008

Debreceni Egyetem TTK Földtudományok Doktori Iskola, Társadalomföldrajz – Területfejlesztés
Program
- társadalomföldrajzi, terület- és településfejlesztési, földtudományi és kutatásmódszertani modulok
- disszertáció: A bűnözés térbeli aspektusainak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében
- summa cum laude minősítés
nemzetközi szállítmányozás szakirányú továbbképzés, logisztika szakirány – abszolutórium

1998-1999

Külkereskedelmi Főiskola
szállítmányozás, logisztika, közgazdaságtan
okleveles történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

1990-1995

Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK
- általános/ágazati/regionális természet- és társadalomföldrajz, egyetemes és magyar történelem,
pedagógia-pszichológia, értelmiségi modulok
- oklevél minősítése: kiváló
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SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Egyéb nyelvek
német

magyar
SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

B2

B2

B1

B2

B2

- államilag elismert középfokú komplex (C) típusú nyelvvizsga (2000)
- Aufbaustufe III (Németország, 1999), Mittelstufe III/A (Ausztria, 2001)
angol
Kommunikációs készségek

A1

A1

A1

A1

A1

jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség

Szervezési/vezetői készségek

jó szervezőkészség és koordináló képesség, stratégiai tervezés képessége, csapatirányítási és vezetői
tapasztalat (tudományos és ismeretterjesztő szakmai rendezvények, terepgyakorlatok, tanulmányi
kirándulások, szakmai bizottságokban végzett munka alapján)

Munkával kapcsolatos készségek

logikus gondolkodás, jó problémafelismerő és -megoldó képesség, precizitás, csapatmunka,
pedagógiai érzék (oktatás, kutatás, szakmai bizottságokban végzett munka alapján)

Számítógép-felhasználói készségek

Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint), valamint az SPSS for Windows program
felhasználói ismerete

Járművezetői engedélyek

A és B kategória

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Kutatási terület

Publikáció, előadás, hivatkozás,
szerkesztés
Ösztöndíj
OTKA

Jelentősebb projektek

Külföldi tanulmány

Szakmai tagság

Hobbi

- terület- és településfejlesztés – stratégiák, koncepciók, programok kidolgozásában való szakértői
részvétel
- regionális, térségi és települési társadalomföldrajzi kutatások
- határon átnyúló társadalmi-gazdasági kapcsolatok
- terület- és településmarketing
- megújuló energiák társadalmi háttérvizsgálata
- eredetvédelmi kutatások
- kriminálgeográfia
publikáció: 67 (MTMT); előadás, poszter: 46; ismert független hivatkozás: 78; kötetszerkesztés: 6;
technikai szerkesztés: 4
(https://vm.mtmt.hu/search/download.php?type=3&lang=0&flag=737&orderby=3D1a&dtitle=+T%C3%
B3th+Antal+%28T%C3%A1rsadalomf%C3%B6ldrajz%29++)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2009-2011)
egy OTKA kutatás (F 025552) (1998-2001) témavezetője, többnek résztvevője
- EFOP-3.6.1-16-2016-00001 (munkacsoport-vezető)
- TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 (alprojektvezető, kutató)
- TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0003 (kutató)
- TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0003 (kutató)
- TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0013 (szakmai kapcsolattartó)
- 1999. 09. – 2000. 02. Philipps-Universität Marburg, Institut für Geographie (Socrates-Erasmus)
- 2001. 07. Deutsch für Gäste in Österreich (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)
- MTA Köztestülete (2008-)
- MTA Politikai Földrajzi Albizottság (2012-)
- Magyar Földrajzi Társaság (2008-), Eger–Bükk-vidéki Osztály titkára (2009-2015), elnöke (2015-),
Választmány tagja (2011-)
- Településföldrajzi Tanulmányok szerkesztőbizottsága (2011-)
- AGRIA GEOGRÁFIA Alapítvány kuratóriumi titkára (2009-)
- ORFK RBI Bűnmegelőzési Akadémia oktatói hálózata (2004-)
a Kárpát-medence földrajza és történelme, sport: túrázás, futball

Eger, 2017. február 27.

…..….………………….………………….
Dr. Tóth Antal

© Európai Unió, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Oldal 2 / 2

