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Tanulmányok: 

ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola (2013–2016) 

– Térképészet és Geoinformatika doktori program (az első két félévben önköltséges képzés, 

2014 szeptemberétől állami ösztöndíjas). 

– PhD-fokozat földtudományokban (térképtudomány szakterületen), minősítése: summa cum 

laude (a fokozat odaítélésének dátuma: 2017. március 9.) 

 

ELTE IK, térképész mesterszak (2011–2013) 

– Térképész mesterszakos diploma (2013), minősítése: kiváló (kari Nívódíjat elnyert dolgozat). 

 

ELTE TTK, földtudományi alapszak, térképész szakirány (2007–2010) 

– Földtudományi kutatói alapszakos diploma (2011), minősítése: kitűnő. 

 

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet (2001–2007) 

– Érettségi bizonyítvány (2005) 

– Térképész technikusi szakképesítés (2006) 

– Földmérő és térinformatikai technikusi szakképesítés (2007) 

 

Munkahelyek: 

ELKH  Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet (2021–) 

[NKFI tudományos pályázati projekt (Regulyverzum: Reguly Antal hagyatékának on-line közzé-

tétele) keretében] 

– Tudományos munkatárs. 

 

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház (2018–2021)  

[NKFI tudományos pályázati projekt (Regulyverzum: Reguly Antal hagyatékának on-line közzé-

tétele) keretében] 

– Kutató: közreműködés Reguly Antal hagyatékának feldolgozásában és publikálásában, az 

ehhez kapcsolódó honlap elkészítésében, illetve az állandó Reguly-kiállítás megvalósításá-

ban; kartográfiai anyagok készítése. 

 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum (2017–2018) 

– Gyűjteménytár-kezelő, majd segédmuzeológus: a múzeum fényképgyűjteményének, illetve 

fotónegatív-adattárának gondozása; adatbázisok összeállítása; pozíciólisták készítése; rész-

vétel a múzeumi rendezvények megszervezésében. 

 

Idegennyelv-ismeret: 

– Angol: középfokú C típusú nyelvvizsga (ELTE ITK Origó, 2018) 

– Orosz: középfokú C típusú nyelvvizsga (ELTE ITK Origó, 2014) 

– Német: középfokú A + B típusú nyelvvizsga (Euroexam, 2009) 

 

Tudományos elismerések: 

– „Finnugor-díj Vértes Edit emlékére” (2020) 

– Az ELTE Informatikai Karának Nívódíja kiemelkedő diplomamunkáért (2013) 

 

 



Tudományos szervezeti tagság: 

– MTA köztestületi tag: Földtudományok Osztálya, Természetföldrajzi Tudományos Bizottság 

– Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 

 

Szakmai érdeklődés: 

– Alkalmazott kartográfia: térképek, illusztrációk készítése különféle kiadványokhoz, cikkekhez 

– Térképtörténet 

– Földrajzi nevek 

– Oroszország történeti földrajza és néprajza (különös tekintettel az uráli és szibériai területekre). 

 

Az öt legfontosabb publikáció: 

„Szentgáli Antal, egy elfeledett világutazó építőmérnök pályaképe” (folyóiratcikk). Geodézia és 

Kartográfia 2022/5 (74. évf.): pp. 4–12. 

 

 „Reguly Antal térképészeti munkássága” (könyv) 

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc (2019) 

 

„Reguly Antal uráli térképezésének jelentősége a nemzetközi kartográfiatörténet tükrében” (folyó-

iratcikk). Magyar Tudomány 182/1 (2021): pp. 4–8.  

 

„Az Ob-vidék néprajzi térképe Munkácsi Bernát és Pápai Károly expedíciója nyomán” (folyórat-

cikk). Folia Uralica Debreceniensia 26. (2019): pp. 59–74. 

 

„Современная обработка уральских карт Антала Регули” (ismeretterjesztő folyóiratcikk). 

Уральский следопыт 2018/11: pp. 10–13. 
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