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Dr. Menyhay Imre professzor emeritus (szül. 1931. Budafok) felsőfokú tanulmányait 

a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, diplomás közgazdász  ta-

nár és doktor (pedagógia). 1956-ban a Soproni Napló alapítója és szerkesztőségi tag-

ja. Újságírói tevékenysége miatt Ausztriába menekül. Bécsben magiszteri fokozatot 

szerez gazdaságpedagógiából,Graz-ban üzemgazdaságtanból, és tudományos dokto-

ri fokozatot gazdaságszociológiából (PhD); igazságügyi gazdasági szakértő, középis-

kolai igazgató, tanulmányi főtanácsos, az ausztriai Montan-Egyetemen tanít, és egy 

társadalmi, kulturális és gazdasági hetilap rovatvezetője. Több mint hétszáz társada-

lomkritikai cikket, egyetemi jegyzetet és könyveket írt. Az utóbbiak a bécsi Maudrich 

Orvostudományi Kiadó és professzor Schöler, a Klagenfurti Egyetem Rektora által 

gondozott tudományos sorozatban jelennek meg. A könyvek előszavai neves külföl-

di professzorok tollából származnak (Rektor Walter Schöler, Herbert Kraus, a Grazi 

Egyetem tanszékvezető tanára, az Osztrák Vezetőképző Akadémia tudományos 

igazgatója, Hans Gärtner, az Eichstätti Katolikus Egyetem (Németország) Pedagógia 

Tanszék vezetője). 

Menyhay professzor 1990 után munkásságának súlypontját Magyarországra helyezi, 

rendszeresen előadásokat tart a Veszprémi Egyetemen, (1991-1994), a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen (1991-1996), a Budapesti Gazdasági Főiskola 



KVIF-Karán, e Főiskola keretében működő németnyelvű főiskolán (Hochschule für 

Handel und Fremdenverkehr in Budapest) (1991-2004) és a Soproni, illetve a Nyugat-

Magyarországi Egyetemen (1996-tól). 

Menyhay professzor Ausztriában a Große Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das 

Land Stiermark kitüntetést kapta, a rendszerváltás utáni magyarországi munkásságát 

a Magyar Felsőoktatásért Plakett, és a Széchenyi Emlékérem odaítélésével honorálták. 

Menyhay professzor magyar nyelven is számos tanulmány és hét könyv szerzője, 

amelyek jó része a magyar felsőoktatási intézmények könyvtáraiban is fellelhetők. 

(Pl. a Corvinus-Egyetem Központi Könyvtárában 37 munkája áll a hallgatók rendel-

kezésére). A Vezetés, Nevelés Neurózis (Társadalmi Valóságok, szükségletek és szük-

séglet-kielégítés) című könyve az AULA-kiadónál, a Voltunk, megvolnánk, leszünk? 

(Nevelés ideológiák kereszttüzében), és az Autoritásvákuum, pénzügyi válság és a 

dzsungel törvényei (Szempontok a Vezetéselmélethez) című könyvei a Püski-kiadónál, 

az Adalékok Káin  „esti meséjéhez” (Gazdaság és szocializáció a jelenkori liberális társa-

dalomban), a Gazdálkodás, vállalkozás etika (A társadalomelméleti gazdaságszociológia 

alapvetése és alkalmazása), a Homo oeconomikus és a befejezetlen teremtés (Az analitikus 

gazdaságpszichológia alapvetése és alkalmazása) című könyvei az Akadémiai Ki-

adónál jelentek meg. A PHARE-támogatással kiadott Bevezetés az általános szociológiá-

ba (A társadalomelmélet alapvető kérdései) című könyve pedig a Nyugat-

Magyarországi Egyetem köteteként vált ismertté. 

 

 


