
  

Életrajz 

Név Dr. Baranyi Károly 
 

Születési hely  
és idő: 

Jászberény, 1949. III.9. 

Családi állapot:  Nős (dr. Laboda Edit orvos 1973) négy gyermek 
  
Tanulmányok: 1968-1973 Eötvös Loránd Tudományegyetem, matematika-

fizika 
 1969-1972  Teológiai Főiskola, teológia-filozófia 
 2001-2002 Közoktatási Vezetőképző posztgraduális 
 2002– PhD doktori képzés1 (ELTE, Ped. és Pszich. Kar) 
Érdeklődési 
kör  

--Matematika és természettudományok tanítása, módszertani 
kérdések  
-- Vallásfilozófia, pszichológia, természetfilozófia, kozmológia 
– Pedagógiai mérések, tantervelmélet, érettségi vizsga  
– Népesedés gazdasági, oktatási, egészségügyi kérdései 
– Kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok oktatása 
– Érveléstechnika, kommunikáció  
– Nevelés, iskolában, családban, egyetemen, személyes 
kapcsolatokban és közösségben 

Tud. fokozat: Egyetemi doktori (Relativitáselmélet) 
Nyelvismeret: Angol- középfok, orosz alapfok 
Pálya:   1973-1983 Semmelweis Orvostudományi Egyetem (orvosi, 

pszichiátriai, élettani, szociológiai, 
biomatematikai kutatások, oktatás, 
számítástechnikai módszerek és eszközök 
adaptálása). Közben orvosi tanulmányok: 

                                                           
1 Téma: a gyermekek értékválasztása a szülők és a tanárok értékválasztásának tükrében, figyelembe véve a 
szociológiai háttért.  

dr. Baranyi 
Károly 



szigorlat elméleti tárgyakból  
 1983-1986 Akadémiai ösztöndíj: téma: a vese 

vérkeringésének matematikai modellezése 
(szigorlat: optimális folyamatok elmélete, a 
vese élettana és kórélettana, orvosi 
szociológia).  

 1986-1987 Transzinnov Vállalat: biztosítási matematika, 
társadalombiztosítás 

 1988-1990 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (12 
évfolyamos) – igazgató 

 1991-1994 Művelődési és Közoktatási Minisztérium – 
Közoktatási Főosztály vezetője 

 1994-1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerződéses tanár: matematika (nyelvészek 
számára) és kozmológia (általánosan kötelező) 
tantárgyak 

 1999-2001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófiai 
kinevezett tanár, kozmológia, érveléstechnika 
oktatás, matematika előadások nyelvészeknek, 
szemináriumok és speciális előadások a 
természetfilozófia, a filozófia és a matematika 
határterületéről. 

 1999-2003 A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató irányítása 
(igazgató)2 

 2002–2003 
 
2005– 
2007–2010 

Nemzetközi Pető Intézet docens, matematika 
tanítási módszertan 
Medikultur kft úgyveeztő 
Filozófia oktatás a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 
(Szeged) 

 
Egyéb szakmai 
tevékenység 

1974- Fizika egyetemi előkészítő előadások a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 

 2000–2002 Felvételi előkészítés cigány tanulók számára3 
 1973-1975 Budapesti Műszaki Egyetem megbízott oktató 

(matematika)  
 1974-1982 Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott 

oktató (matematika biológushallgatók számára) 
 1998-2001 Szerződéses óraadó a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen Jog és Államtudományi Karán  
Közéleti 
tevékenység 

1994 Megszervezi és irányítja Nemzeti Pedagógus 
Műhelyt (1999 óta tagja a a Mut zur Ethik 
európai munkacsoportnak, székhelye: Zürich) 

1. 1995-ben nyilvánosságra hozzák az 
érettségi reformjára vonatkozó 
elképzelésüket 

2. 1999-ben a demográfia modelljüket 
3. 2000-ben kidolgozzák a cigány tanulók 

értelmiségi előképzését célzó pedagógiai 
koncepciót 

 2002- A Magyar Pedagógus (Kamara) Szövetség 
elnöke 

 1994- Megszervezi és szakmailag vezeti az 

                                                           
2 Felmentve 2003. március  
3 Támogatta az Orbán-kormány, a jelenlegi nem mutat érdeklődést. 



egyetemisták Közéleti Önképzőkör egyesületet. 
 1993- Megszervezi a Fényes Imre Alapítványt, célja 

magyar származású tudósok, művészek 
méltatlan helyzetbe került családjának segítése, 
jogi és anyagi eszközökkel. Kuratórium elnöke 

 1995-  Megszervezi a Fiatal Magyarország Alapítványt. 
Célja a keresztény és nemzeti értékek 
érvényesülésének segítése az oktatásában és a 
nevelésben. Kuratóriumi titkár. 

 1999. február Konferencia szervezése: Bátorság az etikához 
 1999. decembeKonferencia szervezése: Gyermek születik 
 2000. február Konferencia szervezése: Immár kész a leltár 
 2001. február Konferencia szervezése: Utak és tévutak 
 2001. október Konferencia szervezése: A magyarországi 

nevelés hagyományai 
 2002. február Konferencia szervezése: Most dönteni kell! 
 2003. február Konferencia szervezése: Szabaddá az igazság 

tesz 
 2004. február Konferencia szervezése: Emlékezet és remény 

 
 2001. október Konferencia szervezése: Vita a kétszintű 

érettségiről 
 2005. február Konferencia szervezése: Látlelet az ifjúságról 
 2006. február Konferencia szervezése: Új bort új tömlőbe 
 2007. február 

2008. 
február 
2009. 
február 
2010. 
február 
 

Konferencia szervezése:  Beruházás az emberi 
tőkébe 
Konferencia szervezése:  Nemzet -- nevelés 
Konferencia szervezése:  A bajban orvosság kell! 
Konferencia szervezése: Üzenet a jövő iskolájának 
 

  
 

Budapest, 2010. március 21. 


