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Születési hely, idő:  Budapest, 1985. május 26. 
Állampolgárság:  magyar 

 
 
Iskolai végzettség és tudományos előmenetel 
 
2004   érettségi – Budapesti Piarista Gimnázium 

 
2004 – 2011. jan. egyetemi tanulmányok – ELTE BTK, diploma (MA): 
  - német nyelv és irodalom ill. néprajz szakos bölcsész 

 - német nyelv és irodalom szakos tanár 
 - néprajz szakos tanár 

 
2012 – 2015 doktori (PhD) tanulmányok – ELTE-BTK Történettudományi Doktori Iskola 

Európai Etnológia Program (abszolutórium: 2015. szept. 9.) 
 

2014. szept. – fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs) – MTA BTK Néprajztudományi 
Intézet 

 
 
Külföldi tanulmányok, kutatói ösztöndíjak 
 
2007. márc. – aug. vendéghallgató (Erasmus), Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 

 
2011 nov. – 2012. jan. levéltári és könyvtári kutatás, Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche 

Volkskunde (JKI), Freiburg im Breisgau – Baden-Württemberg szövetségi állam 
ösztöndíjával 

 
2015. szept. – okt. terepmunka Németországba kitelepített magyarországi németek körében 

Klebelsberg Kunó Ösztöndíjjal (Heidelberg és környéke) 
 

2015. nov. levéltári és könyvtári kutatás, terepmunka, Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa (IVDE – korábban JKI) Freiburg im Breisgau – 
Baden-Württemberg szövetségi állam ösztöndíjával 

 
 
Főbb kutatási témák, projektek 
 
2012 –  Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a budakörnyéki 

falvakban (PhD-téma) 
 
2013 – 2015 részvétel a „Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és 

északkeleti térségében” c. kutatási projektben (MTA BTK NI, OTKA 91112 – 
http://www.etnologia.mta.hu/harmashatarok/index.html) 

http://www.etnologia.mta.hu/harmashatarok/index.html


 
 
2014 – 2015 részvétel a „Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 − 

regionális vizsgálatok” c. kutatásban (MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport – 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Egyház és társadalom munkacsoport – 
http://www.videktortenet.hu/hu/egyhaz-es-tarsadalom-1) 

 
2014 – Integráció és identitás. Kitelepített magyarországi németek három 

generációjának németországi beilleszkedése és kötődései (önálló kutatási 
projekt az MTA fiatal kutatói pályázatának keretében) 

 
 
 
További szakmai tevékenység 
 
2004 –   a Magyar Néprajzi Társaság tagja 
 
2011 – a Budakeszi Helytörténeti Múzeum és Tájház önkéntes munkatársa, 2014-től az 

intézmény szakmai irányítása (gyűjteménykezelés, helytörténeti kutatások, 
ismeretterjesztő előadások, kiadványok) 

 
2011 –   szakfordítás (német-magyar; magyar-német) 
 
2014/15 őszi félév szemináriumvezetés, ELTE BTK Néprajzi Intézet (BMA-NEPD-404 – A magyar nép 

anyagi kultúrájának története 2.) 
 
2015. július 12-19. gyűjtési gyakorlat társvezetése a szlovákiai Kürt (Strekov) községben (az ELTE 

néprajz szakos hallgatói számára, BA 1. évfolyam) 
 
 
 
Egyéb munkatapasztalatok 
 
2009 – 2014    privát németoktatás 
 
2010. ápr. – 2011. aug.  napközis nevelő, korrepetáló tanár – Budapesti Német Iskola 
 
2012. ápr. – 2012. jún.  német nyelvű informatikai telefonszolgálat – ITSH Kft. 
 
2013. aug. – 2014. aug.  tanulmányi referens az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen 
 
 
 
Nyelvismeret német:  C2 (felsőfokú nyelvvizsga, 2004) 
   francia:  B2 (középfokú nyelvvizsga, 2010) 
   angol, latin alapfok (nyelvvizsga nélkül) 

http://www.videktortenet.hu/hu/egyhaz-es-tarsadalom-1

