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PÁLYÁZATOK, PROJEKT-RÉSZVÉTEL 
 TÁMOP-2.3.2-es kiemelt projekt (2010-2013), a magyarországi munkapiac kereslet-

kínálati viszonyait középtávon előrejelző rendszer kifejlesztésére (979 millió forint, 
mintegy 3.77 millió Euró), szakmai vezető helyettes 

 OTKA (2009-2012, 78255-ös számú pályázat), a közszféra munkapiacának kutatásáért 
(45 millió forint, mintegy 175,000 Euró), résztvevő kutató 

 Global Development Network (2007, RRC VII-37-es pályázat) a kognitív és nem-
kognitív készségek hatásának a felsőoktatásban való részvétel kutatásáért, vezető 
kutató (USD 15,000) 

 EBRD (2004-2006) a7 “Átmenetben levő és átmenet utáni munkapiacok” kutatásáért, 
résztvevő kutató 

 OTKA (2004-2007, 46151-es számú pályázat) a magyarországi háztartások 
rendszerváltás utáni fogyasztási viselkedésének kutatásáért, résztvevő kutató 

 CEU Central European University (2002-2006), egyetemi ösztöndíj 
 5. Keretprogram “EU-enlargement: The impact of East–West migration on growth and 

enlargement” (2000-2002), résztvevő kutató 
 Phare ACE (2000-2002) a University College London-ban folytatott MPhil  

tanulmányokért (ösztöndíj és tandíj), hallgató 
 Andorka Rudolf Társaság (2000) a háztartás-specifikus árindexek reáljövedelem-

módosító hatásáról, vezető kutató 
 OTKT (1998-1999, A. 1617/VI-számú pályázat) a háztartások számára differenciált 

hatással bíró áremelkedés hatásának kutatásáért, kutató 
 TÁRKI (1995) az ICPSR Ann Arbor-, USAban megrendezett haladó módszertani 

nyári egyetemén való részvételért (ösztöndíj és tandíj), hallgató 
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 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának értékelése (2010, Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség), értékelő a Budapest Intézettel 

 A “START” program értékelési rendszerének kialakítása (2009, Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium), kutató a Budapest Intézettel 

 Részvétel a Nemzeti Idősügyi Stratégia előkészítésében és a Nyugdíj és Időskor 
Kerekasztal munkájában (2008), kutató 

 Részvétel a társadalmi befogadás és az aktív idősödés „peer review”-ban (Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, 2007), országszakértő 

 A magyarországi foglalkoztatás szerkezetének középtávú előrejelzése nemzetközi 
adatok alapján (a HEFOP 1.2 intézkedés keretében végzett kutatás), kutató 

 Részvétel a 2007 CI., a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 
biztosításáról szóló törvény kialakításában (2006-2007), konzultáns szakértő 

 Ökonometriai témájú könyvek fordítása: részek G.S. Maddala Ökonometria című 
könyvéből, John Sutton Marshall Tendenciái című könyve és Gary Koop 
Közgazdasági Adatelemzés című könyve 

 Részvétel a KSH Háztartási Költségvetési Felvétel reformbizottságában (2000-2001), 
konzultáns kutató 
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 Közgazdasági Adatelemzés (Gazdaságstatisztika), Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
(közgazdaságtudományi BA progam, 2008), oktató 



 Bevezetés az Ökonometriába (Pénzügyminiszétrium, 2003), oktató 
 Ökonometria és alkalmazott ökonometria, CEU Közép-Európai Egyetem (2006), 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem, 2003) 
és University College London (2002), oktatási asszisztens 

 
 
FOLYAMATBAN LEVŐ MUNKÁK 

 A fiatal és idősebb munkavállalók közötti munkapiaci interakció az 1997-2009 között 
lezajlott nyugdíjkorhatár-emelés folyamán. 

 Az áramlási adatok korrekciója áramlás-állomány konzisztencia megteremtése 
érdekében. 
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