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VÉGZETTSÉG 

Közgazdaságtudományok Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktora 
Okleveles biomérnök 
Környezetirányítási szakért  
 
MUNKAHELY 

Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 
Környezetgazdaságtan Tanszék 

2013-  Egyetemi adjunktus, Oktatási Tanszékvezet  helyettes (2014-2015) 
2011- 2013 Egyetemi tanársegéd 

2006-2010 Tudományos segédmunkatárs 
 

TAPASZTALAT 

Vezet i tapasztalat: 
 Oktatási tanszékvezet  helyettes; Kurzusvezet ; Hazai és nemzetközi kutatásvezet ; Projekt 

és program menedzser  

El adói, oktatói, szervez i tapasztalat: 

 Egyetemi adjunktusként fels oktatási tapasztalat (környezetvédelem, vállalati 
környezetmenedzsment témakörökben kurzusvezet , el adó, témavezet  magyar és angol 
nyelven); Egyetemi államvizsga bizottságok, szakbizottságok tagja  

 Kurzusvezet , el adó az Országos Munkavédelmi Képz - és Továbbképz  Központ 
oktatójaként  

 Vállalati szakembereknek tartott oktatások – „Környezetirányítási szakért ”, „Kis- és 
középvállalkozások Környezeti Jogi, Gazdaságtani és Menedzsment Képzése”  

 Workshopok, konferenciák, projekt meetingek elnöke, bizottsági tagja, el adója és szervez je  

 Oktatásszervezés, adminisztráció, dokumentáció (egyetemi adjunktusként és oktatási 
tanszékvezet  helyettesként)  

Konzultációs, tanácsadói és szakért i tevékenység: 

 Konzultáció és szakért i munka vállalati szférában; Egyetemi adjunktusként témavezetés 
hallgatóknak (Tudományos Diákköri munka, Diplomamunka, Projektfeladatok stb.)

Név:     Péterné Dr. Baranyi Rita 
Születési id :   1979. 12. 05.  

Állampolgárság:  Magyar 
Cím:    4400 Nyíregyháza, Csipke u. 25. 

E-mail:   ritabaranyi@gmail.com 

Telefon:   +36-30-419-25-89  



 

Projektmenedzsment, kutatási és publikációs tapasztalat: 

 LEAN Professzor - Projektmenedzseri és kutatói részvétel hazai és nemzetközi projektekben, 
kutatásokban (vállalati, önkormányzati, minisztériumi, EU-s projektek); Pályázatírás 

 Tudományos publikációs tevékenység, szakmai tanulmányok készítése magyar, angol, német 
nyelven (tudományos szakmai folyóiratok, konferenciák – publikációs lista 
https://www.mtmt.hu/ Péterné Baranyi Rita név alatt); Tananyagfejlesztés 

Vállalati környezetmenedzsment tapasztalat: 

 Környezetmenedzsment rendszerek (ISO14001, EMAS), Vállalati környezeti 
teljesítményértékelés (ISO14030-as szabványok, Öko-térképzés, Környezeti auditálás 
(ISO19011), Életciklus értékelés, LCA (ISO14040-es szabványok), Öko-címkézés 
(ISO14020-as szabványok), Vállalatok társadalmi felel sségvállalása (CSR), Öko-marketing, 
Környezeti nevelés, Környezetbarát Iroda témakörök egyetemi szint  oktatása, kutatása, 
konferenciákon el adások tartása, együttm ködés a vállalati, önkormányzati és minisztériumi 
szférával 

Nemzetközi tapasztalat:  

 Nemzetközi projektek (EU-s), konferenciák; Idegen nyelv  publikációk; Idegen nyelv  
oktatás; Németországi élettapasztalat (2015) 

 
TANULMÁNYOK 
2011. PhD fokozatszerzés - Közgazdaságtudományok Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok doktora. Disszertáció címe: A környezetbarát termék 
védjegyezés „3win” kapcsolatrendszere – A hazai rendszer gazdasági elemzése 

2003-2006.  Doktori Iskola - M szaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 
Doktori Iskola, Környezetmenedzsment Specializáció, BME, GTK  

2004-2006. Környezetirányítási szakért  - Környezetirányítási Szakért  Szakirányú 
Továbbképzési Szak, BME, GTK  

1998-2003. Okleveles biomérnök - Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyészmérnöki Kar, Biomérnök Szak, Környezetvédelmi szakirány 

1994-1998. Trefort Ágoston ELTE Gyakorlóiskola, biológia tagozat 
1986-1994. Budaörsi 3-as számú Általános Iskola, német tagozat 
 

Tagság: 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja 

Nyelv Ismeret: Angol és német tárgyalási szinten írásban és szóban (középfokú nyelvvizsga, 
Németországi élettapasztalat, 2015)  
(Napi munka: emailek, meetingek, telefonkonferenciák, szakmai dokumentumok és 
tanulmányok olvasása, rövidebb szakmai anyagok készítése; Konferenciák, workshopok: 
prezentációk készítése és tartása stb. idegen nyelven)  

Egyéb Ismeretek: Számítógépes ismeretek - Ms Office  (Word,  Excel,  Power  Point),  B  kategóriás                                 
jogosítvány, OKJ Sportedz , Aerobik edz  

Tulajdonságok: Megbízható, lelkiismeretes, nyitott, energikus; Proaktív és PDCA menedzsment 
szemlélet; Precíz egyéni és csapat munka; Jó kommunikációs készség (meetingek, 
prezentációk, jó viszony a kollégákkal) 

Érdekl dési kör: Sportolás (aerobik edz , kirándulás, síelés); Olvasás magyar és idegen nyelven      
 
 

Nyíregyháza, 2017.       Péterné Dr. Baranyi Rita 
 


