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SZAKMAI TAPASZTALAT 

 

 

 

2016. 09. 01.–jelenleg adjunktus 
 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen (Magyarország)  

- oktatás (magyarul és angolul) 

- vizsgáztatás (magyarul és angolul) 

- oktatásszervezési feladatok 

- tudományos kutatás 

- tudományos eredmények publikálása 

- részvétel kutatási projektekben 

- hallgatók mentorálása, tutorálása 

2017. 01. 01.–jelenleg doktori titkár 
 

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen (Magyarország)  

 - teljes körű doktori iskolai adminisztráció 

- tudományos rendezvények szervezése, koordinálása 

- kapcsolattartás a tudományos élet szereplőivel 

- PhD képzés koordinálása 

- oktatásszervezés 

- tanácsülések lebonyolítása 

- kari, tudományterületi doktori és habilitációs ügyek teljes körű vitele 

2012. 07. 01.–jelenleg Erasmus-koordinátor 
 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen (Magyarország)  

- külföldi hallgatók adminisztrációjának teljes körű vitele 

- külföldi ösztöndíjjal tanuló magyar hallgatók adminisztrációjának teljes körű vitele 

- kapcsolattartás és tárgyalás külföldi felsőoktatási intézményekkel 

- oktatási és vizsgáztatási feladatok koordinálása külföldi hallgatók számára 

- külföldi hallgatók tutorálása 

 

2016. 01. 01.–2016. 12. 31. megbízott doktori titkár 
 
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen (Magyarország)  

- teljes körű doktori iskolai adminisztráció 



 

 

 
TANULMÁNYOK 

 

 

 

 

- tudományos rendezvények szervezése, koordinálása 

- kapcsolattartás a tudományos élet szereplőivel 

- PhD képzés koordinálása 

- oktatásszervezés 

- tanácsülések lebonyolítása 

- kari szintű doktori és habilitációs ügyek teljes körű vitele 

 

2013. 09. 01.–2016. 08. 31. tanársegéd 
 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen (Magyarország)  

- oktatás (magyarul és angolul) 

- vizsgáztatás (magyarul és angolul) 

- oktatásszervezési feladatok 

- tudományos kutatás 

- tudományos eredmények publikálása 

- részvétel kutatási projektekben 

- hallgatók mentorálása, tutorálása 

2010. 09. 01.–2013. 08. 31. nappali tagozatos PhD hallgató 
 
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen (Magyarország)  

- oktatás (magyarul és angolul) 

- vizsgáztatás (magyarul és angolul) 

- oktatásszervezési feladatok 

- tudományos kutatás 

- tudományos eredmények publikálása 

- részvétel kutatási projektekben 

 

2010. –2013.  PhD képzés nappali tagozaton 
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen (Magyarország)  

PhD fokozat megszerzésének éve: 2015 

PhD fokozat tudományterülete: társadalomtudományok/állam- és jogtudományok/munkajog 

PhD fokozat minősítése: summa cum laude 

2005. –2010.  jogász diploma 
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen (Magyarország)  

diploma minősítése: summa cum laude 

2001. –2005.  érettségi 
Tóth Árpád Gimnázium Debrecen, Debrecen (Magyarország)  

haladó angol-kezdő német tagozat 



  Önéletrajz 

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 

 

 

 Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol C2 C2 C2 C2 C2 

 államilag elismert felsőfokú komplex jogi és közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga C1  

német B2 B2 B2 B2 B2 

 államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga B2 

 Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
 

Tudományos közéleti és szakmai 
tevékenységek 

- Vendégoktató a HU University of Applied Science Utrecht-en (oktatott tantárgy: 
European Social Law) (2018) 

- doktori iskolai témavezető (2018-tól) 
- Részvétel PhD fokozatszerzési eljárásban két alkalommal titkárként, három alkalommal 

póttitkárként (2017-től) 
- Magyar Tudományos Akadémia, megbízott kutató („Kollíziós munkajogi normák 

vizsgálata, a határokon átnyúló munkavégzés alapproblémái” című támogatott kutatás, 
2017-től) 

- Kúriai munkaügyi joggyakorlat elemző csoport, felkért szakértő (2016) 
- Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat, tag (2016-tól) 
- Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság, megbízott titkár 

(2016) 
- Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanács, megbízott titkár (2016) 
- Magyar Tudományos Akadémia, megbízott kutató („MTA-PTE Összehasonlító és 

Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport”, 2016) 
- MTA köztestülete, tag (2015-től) 
- Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar munkajogi szakjogász és 

munkajogi szakokleveles tanácsadó képzés, megbízott oktató (2014-től) 
- Hungarian EU Occupational Safety and Health kutatócsoport, kutató (2014-től) 
- Magyar Munkajogi Társaság, tagság (2014-től) 
- Munkaügyi Bírák és Munkajogi Oktatók Szakmai Kollégiuma, tagság (2013-tól) 

 



 

 

 

 

Pályázati tevékenység - Bolyai+ (Új Nemzeti Kiválóság Program) ösztöndíj elnyerése 10 hónapra (2018-2019) 
- Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 36 hónapos kutatási projekt megvalósítására (2017-2021) 

- Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori ösztöndíj elnyerése 10 hónapra 
(2017-2018) 

- Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori ösztöndíj elnyerése 10 hónapra (2016-2017) 
- Nyertes pályázat Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által kiírt "Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

10 éve" című pályázaton "Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv megjelenése és 
alkalmazása az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, tekintettel az európai bírósági 
és kúriai joggyakorlatra" című pályaművel (2015)  

- Kutatóként való részvétel a K117009, „Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó 
munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között” című tudományos projektben 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt pályázat megnyerésével 
(2016-2017) 

- A Rézler Gyula Alapítvány T/2. számú tematikus kutatásra szóló ösztöndíj elnyerése, a 
kutatás témája: „A nők és gyermekes anyák esélyegyenlősége a tudományos életben”, 
2014. december 8. (6 hónap időtartamra) 

- Köztársasági ösztöndíj elnyerése (2009-2010) 
 

 

 

Szakmai elismerések, díjak - A Debreceni Egyetem Publikációs Díjának elnyerése „Az egyenlő bánásmód elvének 
érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban” című monográfiával (2016) 

- Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj elnyerése 12 hónapra (2013-2014) 
- A Magyar Vidékért (Pro Regione) Alapítvány II. kategóriában (PhD hallgatók részére) kiírt 

ösztöndíj elnyerése 12 hónapra (2012) 
- A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága által a pályakezdő kutatók 

számára alapított DAB-Díjának elnyerése a Jogtudományi Közlöny 2011. évi 1. számában 
megjelent „Diszkrimináció a diszkriminációban? Avagy a részmunkaidős foglalkoztatás és a 
nemi esélyegyenlőség összefüggései” című tanulmánnyal (2012)  

- Nappali tagozatos PhD hallgatói ösztöndíj (Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola, 2010-2013) 

- Köztársasági ösztöndíj elnyerése (2009-2010) 

  

Mellékletek - publikációs jegyzék (https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10034422) 

 


