Pályám
Halogyon születtem és jártam általános iskolába, Körmenden tettem gimnáziumi
érettségit. Fels fokú tanulmányokat Szombathelyen folytattam népm vel könyvtáros szakon (1970), majd Budapesten az ELTE Bölcsészkarán szereztem
közm vel dési el adó oklevelet (1974), illetve a Politikai F iskolán kaptam
diplomát politikai szociológiából (1981). Posztgraduális egyetemi oktatói kurzust
végeztem (1976) az ELTE-n, ahol ezt követ en m vel déspolitikai szemináriumokat
vezettem. A kertészeti - és az orvostudományi egyetemen hallgatókat készítettem
fel falusi közm vel dési gyakorlatra.
Pályakezd ként vállalatoknál (1967-71), kés bb megyei és országos szint
szervezetekben dolgoztam kulturális és politikai szakért ként, majd az
Országgy lés f osztályvezet jeként (1992) a törvényhozás vitáinak el készítésében
ködtem közre.
Tíz évig (1992-2002) önálló tanácsadó és kiadó vállalkozóként dolgoztam.
Érdekvédelmi lapokat szerkesztettem, média megjelenéseket készítettem el ,
nagyvállalati munkaügyi konfliktusok rendezését menedzseltem. Kezdeményez je
és koordinátora voltam kormányzati erd sítési közmunkáknak. Irányítottam a
szaki és tudományos egyesületek sajtószolgálatát, energiatakarékossági
programját, szerveztem a magyar tudósok 2000. évi világtalálkozóját.
2002. szeptemberét l köztisztvisel ként a Munkaügyi Minisztérium sajtóf nöke
lettem, majd a tárca honlapjának f szerkeszt je. 2007-ben nyugdíjba vonultam és
a helyi társadalom témájú kutatásaimat összefoglalva könyvet írtam. 2008-ban
reaktiváltam, kormánytanácsadóként még két évig fogyasztóvédelmi és
tulajdonvédelmi programok megvalósításában vettem részt a Miniszterelnöki
Hivatalban. A munkaköröm megsz nése miatt 1981-ben, 1989-ben és 2006-ban
veszítettem el az állásomat, de így is negyvenkét év munkaviszonyról adhatok
számot.
Kiadóként több lapot alapítottam és szerkesztettem, egyebek mellett: Húsos (19922012) Munkaer Piac (1994-98), Tér és Trend (1998-2001), MunkaEr (2001), Újpesti
Újság (2002). Kiadtam tucatnyi könyvet. Saját könyvem kett jelent meg: A
munkásosztály a paradicsomba megy (1976), és a Batthyányak ideje Halogyon
(2007). A két könyv mellet több tanulmányt és számos cikket publikáltam. Több
európai tanulmányúton vettem részt, f ként Skandináviában, 2011-ben pedig
kétszer is az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság meghívására Brüsszelben.
Alapítója vagyok (1979) a Magyar Népm vel k Egyesületének, amelynek elnöki
tisztét is betöltöttem 1988-91 között. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének
1991. óta vagyok tagja és 2001. óta a Szociális párbeszéd szakosztály elnöke.
Ugyancsak alapítása óta részt veszek a Magyar Munkaügyi Társaság munkájában. A
Húsipari Dolgozók Szakszervezetének több mint másfél évtizede választott
szerkeszt je vagyok.
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