
Szakmai önéletrajz 

 

1990. augusztus 23-án születtem Budapesten. Családom Pilisborosjenőn telepedett le. A helyi 

általános iskola 4. osztálya után a nyolc osztályos Deutsche Schule Budapest – Thomas Mann 

Gymnasium német alapítványi iskolában végeztem el a gimnáziumot. A magyar érettségi 

bizonyítvány mellet Németországban is elfogadott bizonyítványt kaptam. 2009 

szeptemberében kezdtem meg az egyetemi képzést, a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékén, történelem-régészet szakirányon. 

Érdeklődésem már jóval ez előtt a régészet és azon belül a római kor, illetve népvándorlás kor 

irányába fordult. A népvándorlás kor mellé a középkort választottam másodévben 

szakirányként. Záróvizsgát is ezekből, valamint régészeti módszertanból és ásatási 

technológiából tettem 2012-ben. Jelesre értékelt BA-s szakdolgozatomat a Lószerszámok a 

Kárpát-medencében az 5. század első felében címmel készítettem el.  

A továbbiakban is Szegeden maradtam és 2012 szeptemberében megkezdtem MA-s 

tanulmányaimat népvándorlás kor–archeometria szakirányon. Tanulmányi eredményeimért 

folyamatos tanulmányi ösztöndíjban részesültem, valamint a 2013/2014-es őszi félévet 

Mainzban végeztem el Erasmus-ösztöndíjasként. A mainzi Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum könyvtárában végeztem kutatást a szakdolgozatomhoz, ahol nagy 

segítségemre voltak az ottani professzorok, kutatók. TDK-s pályamunkám, valamint MA-s 

szakdolgozatom (Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-

medencéből) is a kinti kutatómunkám gyümölcse. A tanszéki TDK fordulón II. helyezést 

értem el, és sikeresen továbbjutottam a 2015-ös OTDK-ra, ahol szintén ezen munkámat 

mutatom majd be. Az archeometriai tanulmányaim elmélyítéséhez két csoporttársammal 

megpályáztam a Campus Hungary ösztöndíjat, amit elnyertünk. Május 17-én indulunk Los 

Angelesbe, a Nemzetközi Konferenciára.  

Az elméleti tudás elsajátítása mellett fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés is, ezért 

hallgatóként már több hazai és külföldi lelőhelyen folytatott ásatáson, illetve terepbejáráson 

vettem részt. 2013 augusztusában három hétig dolgoztam Ausztriában, a Schützen am 

Gebirgében folytatott feltáráson. 2011-től aktív tagja vagyok az ICOMOS-nak, valamint 2013 

óta a Magyar Régész Szövetség Ifjúsági Tagozatának.  

A Kárpát-medencei lószerszámok részletes természettudományos vizsgálatát, illetve 

párhuzamaiknak felkutatását szeretném elvégezni a doktori disszertációm keretein belül.  

 

 

Tanulmányok 

■ 2001. szeptember – 2009. június: Thomas Mann Gymnasium–Deutsche Schule Budapest, 

Budapest 

■ 2009. szeptember – 2012. június: Történelem-régészet szakirány BA, SZTE–BTK, Szeged 

■ 2012. szeptember – 2014. június: Régészet MA, SZTE–BTK, Szeged 

■ 2014. szeptember – várhatóan: 2017. június: Történelemtudományi Doktori Iskola, 

Medievisztika Program, SZTE – BTK, Szeged 

 



Nyelvtudás 

■ Német (C1 komplex, német anyanyelvi érettségivel szerzett felsőfokú nyelvvizsga) 

■ Angol (B2 komplex középfokú nyelvvizsga) 

■ Latin (olvasási szint) 

■ Orosz (olvasási szint) 

 

Előadások 

■ Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből. 

Tudományos Diákköri Konferencia helyi fordulója – Szeged, 2014. április 16. 

■ „Éjt s nappalt lovon töltötték…” avagy a kora népvándorlás kori lószerszámok vizsgálata a 

keleti leletanyag tükrében. Hadak útján XXIV. Fiatal Népvándorlás kor kutatóinak 

konferenciája. Esztergom, 2014. november 04. 

■ Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből. OTDK 

XXXII. fordulója – Budapest, 2015. április 09. 

■ Egy elfeledett „magyarországi” leletegyüttes a berlini múzeumból. Hadak útján XXV. 

Fiatal Népvándorlás kor kutatóinak konferenciája. Komarno, 2015. október 19.  

 

Régészeti terepmunkák 

Ásatás 

■ 2010. Makó-Mezőkopáncs 

■ 2011. Marosvásárhely, Erdély 

■ 2012. Marosvásárhely, Erdély 

■ 2013. Orosháza 

■ 2013. Schützen am Gebirge, Ausztria 

Terepbejárás 

■ 2010. ősz: Szeged-Tápé határában 

■ 2013. ősz: Orosháza határában 

■ 2014. július: Jászjákóhalma 

■ 2014. október: Mórahalom 

■ 2015. június 29. – augusztus 31: Kirchheim unter Teck (Németország) 

 

Külföldi tanulmányút, gyakorlat 

■ 2011, 2012. Marosvásárhely, Erdély: régészeti ásatáson való részvétel (2–2 hét) 

■ 2013. Schützen am Gebirge, Ausztria: régészeti ásatáson való részvétel (3 hét) 



■ 2013/2014-es őszi szemeszter: Erasmus-ösztöndíjjal nyert külföldi szemeszter, történelmi 

jelentőségű helyek meglátogatása, régészeti témájú kiállítások, előadások látogatása, 

valamint a szemeszter óráin való részvétel; jeles osztályzatok (5 hónap) 

■ 2014. május: Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok: Nemzetközi Archaeometriai 

Konferencián való részvétel (10 nap) 

■ 2015. január: Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte. Kutatás. 

■ 2015. május – június: Mainz, RGZM. Kutatás és konzultáció. 

■ 2015. június 15 – november 15: TÁMOP-ösztöndíj (PhD). Kutatási program. 

 

Tagságok 

■ 2011-től az ICOMOS tagja 

■ 2013-tól az MRSZIT tagja 

■ 2014-től az MRSZ tagja 

 

Elnyert díjak 

■ 2013/2014. tanév: Erasmus ösztöndíj (Mainz) 

■ 2014. TDK II. helyezés 

■ 2014. Campus Hungary ösztöndíj 

■ 2015. Campus Hungary ösztöndíj (2x) 

■ 2015. OTDK II. helyezés 

■ 2015. TÁMOP-ösztöndíj 

 

 



 


