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Állandó lakóhely: 9024 Győr, Fészek utca 3. 

Születési hely, idő: Győr, 1982. február 24. 

E-mail: kellerv@sze.hu 

 

Tanulmányok, végzettség: 

2010 PhD, gazdálkodás- és szervezéstudományok 

2006 - 2009 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, PhD 

hallgató 

 

2004-2006 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Marketing szakirány 

Végzettség: Okleveles közgazdász 

 

2001-2004 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Végzettség: Településgazdász 

 

2001 Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi, két tanítási 

nyelvű érettségi 

 

Szakmai gyakorlat, oktatási tapasztalat: 

2017- Széchenyi István Egyetem, Győr 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment 

Tanszék: egyetemi docens 

Munkaköri feladatom: 

 Marketing, marketingkutatás, marketingkommunikáció, 

nemzetközi marketing, integrált marketingkommunikáció 

tervezése és eszközrendszere tárgyak magyar és angol 

nyelvű, illetve a marketing információs, döntéstámogató és 

kontrolling rendszerek nevű tárgyak oktatása. 

 Szakdolgozatok, TDK munkák konzultálása és opponálása. 

 Hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel. 

 Magyar és angol nyelvű cikkek publikálása, lektorálása. 

2011-2017 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment 

Tanszék: egyetemi adjunktus 

Munkaköri feladatom: 

 Marketing, marketingkutatás, marketingkommunikáció, 

nemzetközi marketing, integrált marketingkommunikáció 

tervezése és eszközrendszere tárgyak magyar és angol 

nyelvű, illetve a marketing információs, döntéstámogató és 

kontrolling rendszerek nevű tárgyak oktatása. 

 Szakdolgozatok, TDK munkák konzultálása és opponálása. 

 Hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel. 

mailto:kellerv@sze.hu


 Magyar és angol nyelvű cikkek publikálása, lektorálása. 

2009-2010 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment 

Tanszék: gazdasági tanár 

Munkaköri feladatom: 

 Marketingstratégia, marketingkommunikáció, nemzetközi 

marketing, marketingkutatás tárgyak magyar és angol nyelvű, 

valamint komplex marketing tervek készítése, illetve a 

marketing információs, döntéstámogató és kontrolling 

rendszerek nevű tárgyak oktatása. 

 Szakdolgozatok, TDK munkák konzultálása és opponálása. 

 Hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel. 

 Magyar és angol nyelvű cikkek publikálása. 

Vállalati kutatásokban való részvétel, különösen az adatgyűjtés és –

elemzés szakaszában, illetve a végleges kutatási jelentés 

elkészítésében. 

2006-2009 Széchenyi István Egyetem, Győr 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment 

Tanszék: gyakornok-PhD hallgató 

Munkaköri feladatom: 

 Vállalat gazdaságtan, marketing, marketingstratégia, 

marketingkommunikáció, nemzetközi marketing magyar és 

angol nyelvű, valamint marketingkutatás tárgyak oktatása. 

 Szakdolgozatok konzultálása és opponálása. 

 Hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel. 

 Magyar és angol nyelvű cikkek publikálása. 

 Vállalati kutatásokban való részvétel, különösen az 

adatgyűjtés és –elemzés szakaszában, illetve a végleges 

kutatási jelentés elkészítésében. 

2007-2008 Kodolányi János Főiskola, Közgazdaságtudományi Tanszék: 

óraadó tanár 

Munkaköri feladatom: 

 Ár-és termékpolitika, marketingkommunikáció, 

marketingstratégia és vállalat gazdaságtan tárgyak oktatása. 

 Szakdolgozatok konzultálása és opponálása. 

 

2005 – 2006 Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén 

demonstrátori poszt betöltése 

 

Nyelvismeret: 

Német nyelv: Középfokú, „C” típusú, általános nyelvvizsga (2000) 

Középfokú „C” típusú , gazdasági nyelvvel bővített nyelvvizsga 

(2005) 

 

Angol nyelv: Felsőfokú, „C” típusú, általános nyelvvizsga (2001) 

 

Számítógépes ismeret: 

 Microsoft Office Irodai Alkalmazások (Word, Excel, Power Point) 

 Internet felhasználói szintű ismerete 



 SPSS (statisztikai programcsomag) felhasználói szintű ismerete 

 

Egyéb: 

2005-2006 Köztársasági ösztöndíj 

2004-2005 Universitas Alapítvány ösztöndíj 

2002 „B” kategóriás vezetői engedély 
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