
Szakmai életrajz 

Font Márta (Pécs, 1952. 04. 28.) 

 

 

Tanulmányok 

1975 – történelem–orosz szakos középiskolai tanár 

József Attila Tudományegyetem (ma: Szegedi Tudományegyetem) 

 

Tudományos fokozatszerzés 

1979 – egyetemi doktor (József Attila Tudományegyetem, Szeged) 

1990 – a történettudomány kandidátusa (MTA) 

1997 – habilitáció (József Attila Tudományegyetem, Szeged) 

2003 – az MTA doktora (MTA) 

 

Munkahelyek 

1. József Attila Tudományegyetem, BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

(ma: Szegedi Tudományegyetem, BTK Szláv Intézet) 

1975 – 1979 egyetemi tanársegéd 

1980 – 1982 egyetemi adjunktus 

2. Pécsi Tudományegyetem, BTK Történettudományi Intézet, Középkori és Koraújkori 

Történeti Tanszék  

1983 – 1989 egyetemi adjunktus 

1990 – 1997 egyetemi docens 

1998-tól egyetemi tanár 

 

Az oktatással kapcsolatos megbízatások 

egyetemi 

1992 – 1995 tanszékvezető helyettes 

1995 – 2017 tanszékvezető 

1999 – 2005 BTK dékán 

2007 – 2010 általános, oktatási és tudományos rektorhelyettes 

2014 – 2017 PTE Tanárképző Központ főigazgató 

országos 

2001 – 2006 MAB szakértői kollégium (történelem) tagja 

2010 – 2012 MAB plénum tagja 

2010 – 2017 MAB Bölcsészettudomány Bizottság társelnöke 

2013 – 2018 MAB Tanárképzési Bizottság elnöke 

2011 – 2013 MÖB tagja, alelnök 

2006 – 2012 MTA Bolyai Ösztöndíj Szakértői Kollégium tagja 

2008 – 2013 MRK Pedagógusképzési Bizottság tagja 

 

Tudományos társasági tagságok 

hazai 



1983-tól Magyar Történelmi Társulat tagja, az 1990-es években egy cikluson keresztül az 

Igazgatóválasztmány tagja 

1994-től MTA köztestület tagja (adatbázis szám: 01727)    

1997-től MTA Történettudományi Bizottság tagja  

2003–2009 és 2017-től MTA Történettudományi Bizottság alelnöke            

2003–2009 MTA II. Osztály tanácskozási jogú tagja 

1996–2014 MTA PAB II. Szakbizottság elnöke 

2014-től MTA PAB testület tagja, 2017-től alelnök 

1990-től MTA Orosz–magyar Történész vegyesbizottság tagja, 1999-től alelnöke 

2005-től MTA Ukrán–magyar Történész Vegyesbizottság tagja 

nemzetközi 

1996-tól International Chronicle Society tagja 

2008-tól Commission Internationale des Études Historique Slaves tagja 

 

Szerkesztőbizottsági tagság 

hazai 

2000–2015, 2017-től Századok 

2001-től Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis. Sectio Medievalis (Pécs) 

külföldön 

Nyitra: Studia Historica Nitriensia. (folyóirat): Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 

Lviv: Knjaža doba. Istorija i kul’tura. (folyóirat): Ukrán Tud. Akadémia, Institut 

Ukrainoznavstva im. Kripjakeviča; Slavetni postati serednjoveččja. (könyvsorozat): Ukrán 

Tud. Akadémia, Institut Ukrainoznavstva im. Kripjakeviča 

Ivano-Frankivszk: Karpaty. Ljudina, etnos, civilizacija. (folyóirat): Prikarpatskij nationalnyj 

Universitet im. Vasilija Stefanika 

Bydgoszcz: Pracovni Badań nad Dziejami Rusi. (monográfia sorozat): Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Egyéb tagságok 

1992–2015 Pécs története nagymonográfia társ-főszerkesztő 

2002–2015 Középkori Egyetem Alapítvány Kuratórium elnöke 

  

Elismerések, kitüntetések  

1997 – 2000 Széchenyi professzori ösztöndíj  

1998, 2006, 2007 PTE publikációs díjak 

1997, 2001 MTA PAB Tudományszervezési díj 

2002-től levelező tag: Akademie der Wissenschaften und Literatur (Mainz)  

2011 Országos Tudományos Diákköri Tanács jubileumi emlékplakettje 

2012 PTE BTK Pro Facultate díj 

2013 Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat 

2013 MTA PAB Zsolnay díj 

2014 Pécs város Pro Civitate díja 

 

 



Oktatási tevékenység 

1975–1982 között oktatott tárgyak (orosz nyelven) orosz történelem a 10-18. században, 

országismeret, kultúra, idegenvezetés, az írott nyelv (sajtó, tudományos művek), óorosz 

irodalom, a középkori elbeszélő források. 

1983-tól előadások és szemináriumok az alábbi témakörökből: középkori magyar történelem a 

10-14. században, középkori egyetemes történelem (Közép- és Kelet-Európa) 10-14. 

században, középkori narratív források. 

Az oktatás szintjei: alap- és mesterképzés, osztatlan történelem tanári mesterszak, PhD 

kurzusok, levelező képzés. Folyamatosan oktatok angol nyelven az ERASMUS program 

hallgatóinak tartott előadásokon, 2005–2007 között részt vettem a PTE Germanisztika Intézet 

programjában: a történelem német nyelvű oktatására való felkészítésben – német nyelven tartott 

kurzusokkal. 2004–2005-ben orosz nyelvű szemináriumot tartottam a PTE Szláv Intézetében. 

Az ERASMUS kapcsolatokon keresztül tartottam angol ill. német nyelvű előadásokat a külföldi 

partneregyetemeken. 

 

Kutatómunka 

Kutatói pályámat kezdettől fogva az interdiszciplinaritás jellemzi. A középkori keleti szláv 

krónikák a történeti ismeretek mellett nem nélkülözhetik a filológiai hátteret sem. Az Árpád-

kori Magyarország keleti szláv kapcsolatait tanulmányozva a latin nyelvű elbeszélő források és 

oklevelek információit is be kellett építeni a munkámba. Mind a magyar mind a kelet-európai 

történelemet regionális összefüggésben, egyetemes történeti keretekben vizsgáltam, ami 

magával vonta a közép-európai kitekintést is. 

Magam is fordítottam keleti szláv elbeszélő forrásokat, dolgoztam teamben forráspublikáció 

előkészítésében, közreműködtem kommentárok írásában. Monográfiát írtam a Kijevi Rusz 

történetéről, társszerzővel jegyzem az első magyar nyelvű Ukrajna történetet, társzerzőkkel 

Oroszország történetének nagy összefoglalóját. Monográfiám jelent meg az Árpád-házi 

királyok és a Rurikida fejedelmek  kapcsolatáról, a 10-12. századi Közép-Európa 

összehasonlító elemzéséről. Közreműködtem az akadémiai kézikönyvsorozat magyar 

történelemről született kötetében, több könyvet írtam (tudományosat és népszerűsítőt is) 

Könyves Kálmánról, társszerzővel monográfiát a kevésbé ismert Kálmán halicsi királyról. 

Könyvfejezettel vettem részt a Siklós városáról készült várostörténeti monográfiában. 

Szerkesztőként közreműködtem Pécs középkori történetéről született monográfiában. 

Moszkvában jelent meg a koronákról – köztük kiemelt helyen a magyar koronáról – szóló 18. 

század eleji orosz forrás bilinguis kiadása. Németországban három kötetem jelent meg, 

Könyves Kálmánról írott monográfiám pedig angol nyelven is napvilágot látott.  

Publikálok orosz, német, angol nyelven, de jelent meg írásom ukrán, lengyel, szlovák, horvát 

nyelven, ottani folyóiratokban is.  

Részletesen ld. mtmt 

 

Kutatási projektek 

OTKA (1991–1993) 12. századi óorosz források feldolgozása, fordítása 

MHB Kurátor Alapítvány (1992–1994) Kijevi Rusz, tankönyvírás 

OTKA (1995–1996) forráspublikáció 

OTKA (1998–2000) Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek – monográfia írása 



HEFOP 3.3.1 és SZTE (2005 – 2006) Ukrajna történet, jegyzetírás és kiadás 

OTKA T 34567 (témavezető)  A középkori Magyarország kormányzattörténete (2001–2005) 

Eredmény: tankönyv, 2007. Fedeles Tamással, Kiss Gergellyel 

MTA-ELTE Ruszisztikai Kutatócsoport tagja, a Kijevi korszakért felelős kutató (2007–2011) 

(2006TKI194) Eredmény: tanulmánykötet Sashalmi Endrével 

OTKA T0 43432 (résztvevő) Kelet-Európa és a Balkán (2004–2007) 

OTKA TS 49775 (témavezető) Régiók formálódása Európa közepén 900-1453 (2005–2009) A 

doktori iskolákat támogató projekt, eredménye a Dinasztia, hatalom, egyház c. kötet. 

TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0003 projekt (szakmai vezető) a PTE tanárképzés megújítását 

támogató pályázat (2009–2011) – szakmai vezető  

TÁMOP 4.1.2B2-13/1-2013-0014 projekt (szakmai vezető) a PTE pedagógusképzést segítő 

hálózatok továbbfejlesztése (2014–2015) – szakmai vezető 

PTE „Történész Kiválósági Centrum 480144” Magyarország és a magyarság a középkori 

közép- és kelet-európai elbeszélő forrásokban (2017–2018) – résztvevő  

MTA–PTE–ELTE Középkori magyar egyházi archontológia 1000–1387 Kutatócsoport 2019. 

július 1-től – kutatócsoport vezető 

 

Tudományos utánpótlás 

A több évtizedes oktató munkám során az OTDK-is sikerrel szerepeltek hallgatóim (ld. a 

jubileumi kitüntetést). Három PhD hallgatóm védte meg sikerrel disszertációját (egyikük co-

tutelle-ben), ennél több esetben voltam témavezető, további védések várhatók. Opponens illetve 

bizottsági tag voltam doktori eljárásban és habilitációkban nemcsak a saját, hanem más 

egyetemeken (ELTE, DE, SZTE) is. Tíz alkalommal voltam bizottsági tag vagy opponens MTA 

doktori védés bizottságában. 

 

2019. április 30.  

 


