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MUNKAHELY
2019. július 1. -

:Magyar Tudományos Akadémia-Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport
beosztás: kutató

2018. április 3. -2019 június 30.: Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a
Családokért
(2018. június 1.- 2019. június 30. passzív státusz.)
beosztás: kutató
feladatok: családpolitikával kapcsolatos elemzési feladatok ellátása
2017.június 1.-2018. március 31.: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kht.
beosztás: kutató
feladatok:
→ Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése EFOP 1.2.4. projektben a
kutatás teljes körű lebonyolítása (terepmunka, desk
research, elemzés, tanulmányírás stb.)
2012. október 1.-2018. április 2.: EMMI Alapellátás-fejlesztési Módszertani Főosztály
HBSC kutatócsoport
(2016 július 15.-2018.április 2. passzív státusz.)
(2017.
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jogutódlással,
előtte:
Egészségfejlesztési
Intézet,
illetve
Gyermekegészségügyi Intézet)

Nemzeti
Országos

beosztás: kutató
feladatok:
→ HBSC (Health Behaviour in School-aged Children: hbsc.org)
nemzetközi kutatással kapcsolatos kutatói feladatok
rizikómagatartás (drog, alkohol, dohányzás) témában
(elemzés, tanulmányírás, előadás stb.)
→ Kapcsolttartás
a
nemzetközi
rizikómagatartás
munkacsoporttal, szakmai találkozókon való részvétel

→ Szakértői munkák drog témában
2012.szeptember 1.– 2015. augusztus 31.: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
Családpolitikai Igazgatóság Kutatási Osztály
beosztás: kutató
feladatok:
→ Kutatások teljes körű lebonyolítása ifjúság, család témában
→ Elemzés, tanulmányírás
→ Másodelemzések készítése
2013. január 1.-2014. október 31.: Nemzeti Közszolgálati Egyetem COREPOL
kutatócsoport
beosztás: kutató
feladatok: COREPOL kutatói feladatai
→ Kvalitatív kutatási terv elkészítése
→ Kutatás lebonyolítása, kérdőív, interjúvázlat készítés,
interjúzás
→ Elemzés, tanulmányírás
→ Másodelemzések készítése
→ Kapcsolattartás a partnerországokkal
→ Szakmai találkozókon való részvétel
→ Konferencián való részvétel, előadástartás angol nyelven
2007.január 15. – 2007.május 10. és 2008.május 1.–október 31.:
Budapesti
Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központ
beosztás: kutatási asszisztens
feladatok: kvantitatív (országos) és kvalitatív kutatások lebonyolítása
drog témában
→ Kutatási terv készítése
→ Kérdőív, interjúvázlat készítése
→ Adatfelvétel koordinálása
→ Mélyinterjú készítés, fókuszcsoport moderálása
→ Elemzés, tanulmányírás
→ PPT összeállítása, előadástartás
2007. január 1.–2008. december 31.: Magyar Addiktológiai Társaság
beosztás: titkár
feladatok:
→ Kommunikációs
feladatok
(hírlevél,
tagokkal
kapcsolattartás)
→ Országos és nemzetközi konferenciaszervezés
→ Postázás, e-mailezés, pályázatírás, pályázat elszámolás
→ Honlap kialakítása, honlap tartalmi felöltése, frissítése
2005. június 1.–2006. december 31.:

való

Nemzeti Drog Fókuszpont

beosztás: populációs vizsgálatok nemzetközi koordinátora
feladatok:
→ Adatok gyűjtése
→ Éves jelentések elkészítése
→ A lisszaboni Európai Monitorozó Központ (EMCDDA) éves
találkozóin való részvétel
→ Kapcsolattartás az Európai Monitorozó Központtal
→ EMCDDA szakmai anyagok lektorálása

FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK
Deviancia, ifjúság, posztadoleszcencia, roma, kvalitatív és kvantitatív módszerek
FŐ KUTATÁSI PROJEKTEK
Év

Projekt

Státusz

2017

Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése EFOP 1.2.4.

kutató

2012-től
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Iskoláskkorú
folyamatos gyermekek egészségmagatartása

kutató

COREPOL (Conflict Resolution, Mediation and Restorative Justice
and the Policing of Ethnic Minorities in Germany, Austria and
2013-2014 Hungary) „Konfliktuskezelés, mediáció, helyreállító
kutató
igazságszolgáltatás és az etnikai kisebbségek - rendőrök
konfliktusának kezelése”
2012

Romák helyzete az európai városokban: Pécs. A pécsi romák
egészségügyi helyzete

kutató

2012

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia I. cselekvési tervének
intézkedéséhez kapcsolódó indikátorok értékelése

kutató

2011

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

2011

Mozaik 2011 magyar Fiatalok a Kárpát-medencében

2011

A 16. kerületi fiatalok életmódja, élethelyzete

2010

Más területen működő érdekképviseleti tevékenységet ellátó
civil együttműködések kvalitatív vizsgálata

kutató

2010

A Józsefvárosi Magdolna negyedben élő szerhasználó és
veszélyeztetett fiatalok életmódjának és életkörülményeinek
kvalitatív vizsgálata

kutató

2010

A drog területen tevékenykedő civil szervezetek kapcsolati
jellemzőinek fókuszcsoportos vizsgálata

kutató

2010

Kábítószer-problémával foglalkozó civil szervezetek kapcsolatai

kutató

2010

Drogfogyasztás és posztadoleszcencia a fiatal felnőttek körében

kutatásvezető

2009

A budaörsi diákok alkohol- és drogfogyasztása
A magyarországi drogterápiás intézetek
értékelése

kutató

2009

működése

kutató
kutató/fókuszcs
oportos elemzés
koordinátora
kutatásvezető

és

kutató

2009

A kábítószer-jelenség reprezentációja az elektronikus és
nyomtatott sajtóban az elmúlt 10 évben

2009

A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata

2009

Speciális populáció drogérintettsége

2008

Kábítószerügyi adatbank kialakítására vonatkozó vélemények
fókuszcsoportos vizsgálata kutatók, médiamunkások, KEF tagok kutató
körében

2008

Erőforrás- és igényfelmérés mélyinterjús technikával a
MADÁSZSZ tagszervezetek körében

kutató
kutatási
asszisztens
kutatási
asszisztens

kutató

2008

Fiatalok plázalátogatási szokásai és egészségmagatartása:
kvantitatív és kvalitatív elemzés

2007

Drogfogyasztás és hajléktalanság

2007

Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról
(OLAAP)

2007

Civil Falu a Sziget fesztiválon

2006

Kábítószer-jelenség a 2005-ös írott sajtóban

kutató
kutatási
asszisztens
kutatási
asszisztens
kutatási
asszisztens
kutatásvezető
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„C típusú” középfokú állami nyelvvizsga (1998);
Gazdasági szaknyelvvel bővített középfokú nyelvvizsga (2006)
B1

Német

A2

A2

„C típusú” középfokú állami nyelvvizsga (1996);
Gazdasági szaknyelvvel bővített középfokú nyelvvizsga (2001)

Francia

A2

A1

A1

„B típusú” középfokú állami nyelvvizsga (2000);
Olasz

B2

EGYÉB ISMERETEK
→ SPSS
→ Pajek kapcsolatháló elemző program
→ MS Office irodai alkalmazások
→ Internet
→ „B” típusú jogosítvány (1999)
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