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 Szoba: A épület T/26 

  Tel: 20/428-47-16 

  Email cím: balog.ilona@kre.hu 

Tudományos minősítés: 

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 

 

1988–1994:  

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (később Budapesti Corvinus Egyetem), 

Gazdálkodási Kar, okleveles közgazda és közgazdász-tanár (MSc egyenértékű 5 éves 

diploma) 

Gazdálkodási szak, angol szaknyelv tanári szak, külgazdaság szakirány, turizmus 

szakirány, számvitel szigorlat 

 

1998-2009:  

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, okleveles geográfus 

(MSc egyenértékű 5 éves diploma) 

Geográfus szak, regionális elemző szakirány 

 

2013-2016:        

Közép-európai Egyetem, okleveles közgazdasági elemző.  

Közgazdasági elemző mesterképzési szak, gazdaságelmélet és gazdaságelemzés 

specializáció. Angol nyelven teljesített képzés és záróvizsga.          

 

Egyéb végzettség, szakképzettség: 

 

2011-2013:  

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. Mérlegképes könyvelő felsőfokú szakképesítés 

(54 344 02 0000 00 00) 

 

A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: 

 

Kereskedelemgazdaságtan 

Közgazdaságtan 

Közgazdaságtan I. 

Közgazdaságtan II. 

Logisztika 

Munkagazdaságtan 

Munkahelyi és munkaerő-piaci képzés 

Személyek szabad áramlása (Migráció) 

Vezetői számvitel 



 

A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 

 

PhD kurzus végzése 2016-tól: 

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola 

Témakör: A Nemzeti Számlák Rendszerének felhasználása a gazdasági elemzésekben 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

 

1994-1998: ING Bank Rt, vállalat-és hitelelemző közgazdász, főelőadó 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Kockázatelemzési osztály (Risk Analysis Department): a bank vállalati 

ügyfeleinek pénzügyi elemzése a hitelképesség szempontjából, pénzintézetek 

elemzése, iparági elemzések, hitelelőterjesztések készítése, döntéselőkészítés 

angolul és magyarul 

Használt készségek: 

Analitikus gondolkodásmód, pénzügyi elemző eszközök (cash-flow, 

mutatószámok, egyéb számítások, NPV) használata különböző számviteli 

rendszerekben, összehasonlíthatóság biztosítása eltérő számviteli hátterű 

cégeknél, pénzügyi előrejelzések készítése, angol gazdasági szaknyelv 

használata nemzetközi üzleti környezetben 

         

1998-2005: SZÁMALK Oktatási Rt; UH-SES School of Economic Studies  

                  (a University of Hertfordshire budapesti franchise intézménye), Tanár, adjunktus 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Gazdasági tárgyak (számvitel, számviteli elemzés, Research Methods, 

Professional Development, Strategic Management Accounting, angol 

gazdasági szaknyelv, angol nyelv,) oktatása magyarul és angolul  

Tananyagok összeállítása a fenti tárgyak oktatásához, diplomakonzultációk, 

záróvizsgáztatás (BCE, UH-SES angol nyelvű főiskola)  

Számvitel oktatása a szakképzésben 

Használt készségek: 

Számviteli rendszerek és pénzügyi elemző eszközök kutatása, oktatása, angol 

gazdasági szaknyelv gyakorlása nemzetközi akadémiai környezetben 

 

1994-2004: Orsi Bt, Zsámbék (1994-1998) Colbert Bt, Budapest (1998-2004) 
        számviteli szolgáltatásokkal és oktatással foglalkozó kis családi vállalkozások 
  Tevékenységek:  

Könyvelési és számviteli feladatok, konzultációk, tanítás 
Használt készségek:  

Könyvelési gyakorlat, könyvelő programok használata, kisebb cégek 

működésének és könyvelésének áttekintése 
 

2005-2011: Gábor Dénes Főiskola, tanár 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Gazdasági tárgyak (számvitel, számviteli elemzés, közgazdaságtan, angol 

nyelv) oktatása 

Részvétel a távoktatást támogató ILIAS projektben, tutor-i és mentori 

tevékenység a nappali és távoktatásban, hallgatói tájékoztatás, 

oktatásadminisztráció  

Tananyagok összeállítása a fenti tárgyak oktatásához, diplomakonzultációk, 

záróvizsgáztatás 



 

Használt készségek: 

Számvitel oktatása, e-learning és távoktatási módszerek alkalmazása 

 

2011-2013: Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, tanár 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Gazdasági ismeretek, Üzleti gazdaságtan, Marketing, Közgazdaságtan 

oktatása angol és magyar nyelven 

Használt készségek: 

gazdasági ismeretek oktatása  

angol nyelv, angol gazdasági szaknyelv oktatása és gyakorlása,  

 

2013-2015: Károli Gáspár Református Egyetem, oktatási referens, oktató 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Közgazdaságtan oktatása magyar nyelven 

Oktatás adminisztráció a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában 

Használt készségek: 

 Közgazdaságtan oktatás, oktatás adminisztráció 

 

2015-         Károli Gáspár Református Egyetem, gyakorlati tanár 

 Tevékenységek és feladatkörök: 

Közgazdaságtan és egyéb gazdasági tárgyak (Munkagazdaságtan, 

Munkahelyi  és munkaerő-piaci képzés, Kereskedelemgazdaságtan, Logisztika, 

Személyek szabad áramlása, Vezetői számvitel) oktatása magyar nyelven a 

felsőfokú szakképzésben és az alapképzésen 

Záróvizsgáztatás és záródolgozati szakdolgozati konzultáció a felsőfokú 

szakképzésben és a gazdasági alapképzésen 

  PhD kutatás folytatása a gazdasági teljesítmény mérése témában 

Használt készségek: 

 Gazdasági tárgyak oktatása, vizsgáztatása, PhD kutatás 

 

Nyelvtudás: 

 

Angol: C típusú gazdasági szakmai anayaggal bővített nyelvvizsga 

            angol nyelvi tanári szigorlat 

Német, Orosz, Szuahéli: alapfokú olvasás (bizonyítvány nélkül) 

 

Szervezeti tagságok:  

 

MIKE – Magyar ILIAS Közösség Egyesület, Feladatkör: tag, könyvelés 

 

Díjak, elismerések:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Publikációinak száma: 5 

 

Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 

 

1. Pénzügyi kontrolling  

In Székács Katalin – Keresztes József – Balogh Ilona: 

Kontrolling; GDF tankönyv, főiskolai jegyzet. Budapest,  2002. 60-69. oldal   

 

2. A számvitel alapjai  

In Balogh Ilona – Ferke György – Keresztes József: Számviteli és pénzügyi információs 

rendszerek szervezése; GDF főiskolai jegyzet. Budapest, 1999/2000. 13-66. oldal 

 

       3.   A humán tőke elszámolása a nemzeti számlarendszerben  

In Resperger Richárd (szerk.): Demográfiai változások, változó gazdasági kihívások; 

Nemzetközi Tudományos Konferencia, tanulmánykötet, Soproni Egyetem Kiadó, 

Sopron, 2018. november 8. 245-258. odal 

 

       4.  A kutatás-fejlesztés tőkésítésének hatása a bruttó állóeszköz felhalmozási rátára az SNA 

2008 és az ESA 2010 módosítása nyomán  

In Kovács Péter (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Katona Tamás egyetemi tanár 70. 

születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 

2018. 61-74. oldal 

 

Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 

 

       1.  Botswana: gazdaság a semmiből?; cikk. Tiszavirág, 1996 november, 9-13. oldal 

 

 


