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Szakmai önéletrajz 

Tanulmányok 

2018– ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola szociológia PhD program, Budapest 

Disszertáció tervezett témája: A felsőoktatási bekerülés és életút egyenlőtlenségeinek dinamikus 

vizsgálata 

2013–2017. ELTE-TáTK survey statisztika MSc, Budapest 

Szakdolgozat címe: Önszelekciós mechanizmusok és torzító hatások vizsgálata a magyarországi 

diplomás pályakövetési kutatásokban 

2010–2013. ELTE-TáTK szociológia BA, Budapest 

Szakdolgozat címe: Területi-társadalmi egyenlőtlenségek a magyar sportfinanszírozásban 

2010–2016. Eötvös József Collegium, Társadalomtudományi Műhely, Budapest 

Részvétel képzéseken 

2016. Pentaschool Oktatási Központ SQL adatbázis-kezelés 

2015. Clementine Consulting SPSS Nyári Iskola 

Munkahelyek, tapasztalatok 

2018. március – Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, elemző 

Munkakörök, tapasztalatok: 

 Negyedéves és féléves vállalati konjunktúrafelmérések szakmai lebonyolítása: 

kérdőívkészítés, szakmai kapcsolattartás a lekérdezést bonyolító céggel, adattisztítás, 

elemzés 

 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis – makrogazdasági adatok gyűjtése, bemutatása, 

elemzése  

 Alkalmazott közgazdaságtani, oktatási, munkaerőpiaci tematikájú elemzések 

elkészítésében való részvétel  

o Általános iskolások pályaválasztása 

o A végzős szakközépiskolások pályakövetéses vizsgálata 

o A szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci pályájának követése 

o A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott vállalati válaszok 

o A béren kívüli juttatások alkalmazása és a munkavállalói mobilitás támogatása a 

magyar vállalkozások körében 

o Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében 

o A munkaerőhiány percepciója és a munkaerőhiányra adott reakciók a hazai 

vállalkozások körében 

 

2018. április–június MTA Könyvtár és Információs Központ, megbízott szakértő az MTA Életpálya 

Monitor részeként a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek körében végzett kérdőíves felmérés 

adatainak másodelemzésére 

 



2015. szeptember–2018. február Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási 

Osztály, majd 2016. január 1-től a jogutód Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály, 

felsőoktatási elemző 

Munkakörök, tapasztalatok: 

 Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) – Frissdiplomások survey moduljának kezelése  

o Kérdőívek frissítése és programozása  

o A kutatás központi módszertan alapján koordinált lebonyolítása, szakmai 

kapcsolattartás a felsőoktatási intézmények képviselőivel  

o A felsőoktatási intézményektől beérkezett adatbázisok tisztítása, országos adatbázis 

létrehozása, súlyozása  

o Adatszolgáltatás a DPR survey adatbázisaiból  

o Tudományos kutatói tevékenység támogatása  

o A DPR survey modul kutatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása az EFOP-3.4.5-

VEKOP-17 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati 

programok a felsőoktatásban projekt keretében – adminisztratív alapú, a 

Felsőoktatási Információs Rendszerből származó adatok beépítésére épülő survey 

adatfelvétel megvalósításának módszertani és technikai előkészítése  

 EUROSTUDENT VI nemzetközi hallgatói felmérés magyarországi lebonyolításában 

részvétel  

o Kérdőívek szerkesztése és programozása, az online survey adatfelvétel lebonyolítása  

o Adattisztítás  

o Részvétel elemzések, publikációk készítésében  

 Elemzői tevékenység 

o DPR, EUROSTUDENT VI, Felvi, illetve egyéb Oktatási Hivatal által kezelt adatbázisokon 

állami és piaci megrendelésekre elemzések, disszeminációs anyagok (infografikák, 

szófelhők), illetve tudományos célú publikációk készítése  

o Tudományos prezentációk készítése és előadása magyar és angol nyelven  

o Tudományos cikkek írása a Felsőoktatási Elemzési Jelentések kiadványba  

o Kiadványok szakmai előkészítése  

 Heti Válasz Felsőoktatási Rangsor elkészítésével járó adatfeldolgozási és elemzési 

feladatok  

 Felvi Tájoló elkészítésével járó adatfeldolgozási és elemzési feladatok  

 A DPR survey alapú modul válaszhiányból adódó hibáinak és torzító hatásainak vizsgálata 

szimuláció-alapú eljárással a DPR – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2014, illetve a 

DPR – Frissdiplomások 2013 adatbázisok felhasználásával és összehasonlításával; ez a 

vizsgálat képezte mesterképzéses szakdolgozatom alapját  

 

2015. szeptember–december A gellérthegyi elitkutatás adatbázis létrehozásának koordinálása az 

Eötvös József Collegiumban kutatószeminárium keretei között 

 

2014. szeptember–november Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 

gyakornok 

 

https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/folyoirataink/fej


Oktatási tevékenység 

Kurzusok vezetése az Eötvös József Collegiumban 

2015. Bevezetés a társadalomtudomány módszertanába 

2014. Statisztikai adatelemzés (SPSS) (két félév) 

Eredmények 

A politika csúcsán. A fővárosi törvényhatósági bizottság és a parlament közös tagjai az 1920‒1945 

közötti korszakban című pályamunka 

2015. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció Szociológia Tagozat 3. díj 

2014. ELTE-TáTK kari TDK-konferencia 2. díj 

Nyelvtudás 

Angol B2 komplex nyelvvizsga (2009) 

Latin B2 komplex nyelvvizsga (2010) 

Francia nyelvismeret írásban (B1) 

Számítógép-felhasználói ismeretek 

EvaSys – haladó 

LimeSurvey – alap 

MapInfo – alap 

Microsoft Office Word – haladó 

Microsoft Office Excel – haladó 

Microsoft Office PowerPoint – haladó 

R – középhaladó 

SPSS – haladó 

SQL – alap 

Stata – alap 

Tableau – alap 


