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Méltósággal viselt hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Dr. Koltai Dénes népművelő, 

andragógus, egyetemi tanár, a neveléstudományok kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem 

professzora.  

Koltai Dénes 1947-ben született Pécsen. földrajz-rajz és pedagógia szakos tanárként végzett 
Pécsett, bölcsészdoktori címét 1979-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte. Ezután 
az MSZMP Baranya megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán dolgozott tanárként, majd 
tanszékvezetőként. 1983-tól lett a JPTE, későbbiekben a Pécsi Tudományegyetem docense. 
2008-tól egyetemi tanár.  Iskolateremtő munkája nyomán először a Tanárképző Főiskolai Kar 
Közművelődési Szakcsoport, majd a Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék 
tanszékvezetője, ezt követően a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (FEEFI) 
igazgatója, 2005-től két cikluson keresztül. a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Kar (FEEK) dékánja. 2002 és 2005 között a PTE rektorhelyettese volt. Nyugdíjazását követően, 
2015-től professor emeritusként részt vesz a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar oktatási és tudományos tevékenységébe. 

Életművének fókuszában az egyetemi szintű andragógus szakemberképzés és kutatás-

fejlesztés megalapítása, tudományos körökben történő elfogadtatása és fejlesztése állt. 

Oktatóként és kutatóként neve évtizedeken át összefonódott mind az andragógia 

tudományának, mind a felnőttoktatás és -képzés gyakorlatának minőségi fejlődésével. 

Országos szinten szervezett kihelyezett képzésein többezer felnőttképzési szakember végzett. 

Az általa vezetett intézet és kar a kultúra- és felnőttoktatás-kutatás, az andragógia, a humán 

fejlesztés és a művelődéstudomány oktatásának és kutatásának interdiszciplináris 

központjává vált, köszönhetően többek között nemzetközi partnerségi kapcsolatainak 

(UNESCO Lifelong Learning Intézet (UIL), a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Intézete 

(DVV International), az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA), az Európai Egyetemek 

Lifelong Learning Hálózata (eucen). Tudományszervező munkásságát a Felnőttoktatás 

Nagyjainak Nemzetközi Csarnoka (International Hall of Fame of Adult and Continuing 

Education - HOF 2008 - Hall of Fame (ou.edu) is elismerte, amikor 2008-ban tagjai közé 

választotta. Itthon tagja volt az MTA Pedagógiai Bizottsága elnökségének, elnöke a Pedagógiai 

Bizottság Felnőttképzési Albizottságának, valamint tagja az Országos Felnőttképzési 

Tanácsnak. Kutatásai, könyvei a felnőttképzés tervezésére, didaktikai és módszertani gazdagítására, 

a gyakorlatorientált felnőtt-tanulási környezetek, benne a munkaerőpiaci képzés megújítására 
irányultak. 

https://halloffame.outreach.ou.edu/inductions/hof-2008/


Teljesítményorientált, közéleti emberként ismerték és szerették szerte az országban, aki 
népművelő és andragógus nemzedékeket nevelt fel. Tanárkollégáit vezetőként folyamatos 
kutatásra, innovációra ösztönözte, s ehhez megteremtette a feltételeket. Szociálisan érzékeny 
ember, a romák támogatását kiemelt feladatának tekintette. Mi, kollégái, más egyetemek 
munkatársai sokszor és szívesen utaztunk Pécsre dolgozni, időnként ünnepelni, mert Dénes 
magabiztos, erőt, sugárzó személyisége mindig további lendületet adott a szak fejlesztésével 
kapcsolatos munkálatainkhoz. 

Az MPT Felnőttképzési szakosztálya, a barátok és a munkatársak nevében osztozunk a család 

fájdalmában, és fájó szívvel búcsúzunk Koltai Dénestől. Emlékét megőrizzük. 

Lejegyezte: 

Kraiciné Szokoly Mária 

az MPT Felnőttképzési szakosztályának elnöke 


