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Tanárnő az Óbudai Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának 
docense. Miután a Tőkés László által alapított nagyváradi felsőoktatási intézményről a 70.életévének 
betöltésével összefüggésben a jövő év elején nyugdíjba vonul, a felterjesztésemet e jubileum 
alkalmából is teszem. 

Dr. Kőrösi Mária 1976-ban az ELTE BTK-n filozófia szakos tanári oklevelet, 1982-ben pedig ugyanitt 
bölcsészdoktori végzettséget szerzett. 1976-ban az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 
gazdaságföldrajzi fakultációban vett részt. 2005-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Corvinus 
Egyetemen, a szegedi JATÉ-n, a soproni Erdészeti és Faipari (később Nyugat-Magyarországi) 
Egyetemen tárgyalástechnikai és menedzsment tárgyakat tanított, számos egyetemi jegyzet, 
tankönyv és szaktanulmány szerzője. 

Kutatási témái a kultúrák és tárgyalási stílusok, a humán erőforrás, vezetéselmélet és gyakorlat, az 
üzleti tárgyalási stratégiák, taktikák kérdésköre, a politikai földrajz és a marketingpszichológia. A 
Széchenyi Társaság elnökségi tagja, előadó és szervező a Magyar Földrajzi Társaságban, a Teleki 
Társaságban, egyik alapítója és konferenciaszervezője a Strommer Gyula Nemzetközi Geometriai 
Alapítványnak, rovatvezetője a Magyar Mérnöki Kamara Mérnök Újságjának. 

1984 óta, tehát három évtizede kisebb megszakításokkal tanít Erdélyben. A Bolyai Nyári Egyetemek 
előadója Székelyudvarhelyen és Csíkszeredán, a Báthory-Brassai konferenciákon elnök és előadó, a 
Partiumi Keresztény Egyetem oktatójául tizennégy éve, személyesen Tőkés László Királyhágó-melléki 
református püspök kérte fel. Nagyváradon nemcsak nagy népszerűséget vívtak ki a meghirdetett 
szemináriumai, hanem az egyetemi közélet számos területének (pl. a sportbálaknak) is motorja, 
anyaországi „nagyágyúk” részvételével a megszervezője. 

Egész életében előtérbe helyezte és hallgatóiban tudatosította a magyar sorskérdéseket. Teleki Pál, 
a politikai földrajz tudományának a megalapozója sem véletlenül került a kutatásai homlokterébe: a 
jeles Teleki-tanítvány, Rónai András professzor írásait is ő rendezte sajtó alá. A Magyarok 
Világszövetsége Szent László Akadémiájának Kárpát-medencei Régió Tanszékén a politikai földrajz 
előadója volt. A Budapest Televízió „Közélet” c. műsorának, majd a Hatos Csatorna „Hír-Érték” c. 
műsorának szerkesztő-riportereként 2003 óta heti rendszerességgel napirenden tartja a hazai és 
határon túli magyar sorskérdéseket az általa meghívott magas rangú kulturális, tudományos, 
egészségügyi, idegenforgalmi stb. szakemberekkel folytatott beszélgető műsoraiban. 

Számára meghatározó nemcsak a székely származása, hanem az egyetemes magyarságért érzett 
felelősségérzet. A felsőoktatásban, a közélet és a sajtó területén kifejtett sok évtizedes munkája 
elismerését jelenti a hazai civil szféra részéről a Magyar Fiatalokért Díj dr. Kőrösi Mária egyetemi 
docens számára a 70. életévének betöltése alkalmából. 

  

 


