Falussy Béla szakmai önéletrajza
1947-ben születtem Budapesten. 1973-ban végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
Els munkahelyem a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat Országos Központja, ahol a hetvenes évek elején két
nemzetközi Szabadid és m vel dés c. konferencia el készít bizottságának titkára voltam. Ez a testület akkoriban az
életmód-kutatás centruma volt.
1975-t l dolgozom a KSH Társadalomstatisztikai F osztályának – akkor Andorka Rudolf irányítása alatt álló –
a társadalom rétegz désével, mobilitásával, életmódjával foglalkozó osztályán. Itt végzett munkám középpontjában
mindvégig az életmód–id mérleg felvételek (1976/77., 1986/87, 1993., 1999/2000) el készítése, szervezése, elemzéseértékelése, valamint az id mérleg-módszertan fejlesztése állt.
1980 és 1983 között nappali aspiránsként folytattam az 1976/77. évi id mérleg-vizsgálat elemzését. „Az id
társadalmi elosztása” címen benyújtott disszertációmat 1985-ben védhettem meg az MTA székházában, ezzel
elnyertem a szociológiai tudomány kandidátusa fokozatot. Ezt követ en az MTA Tudományos Min sít Bizottsága
több alkalommal kért fel szakterületemmel kapcsolatos védések bizottsági tagságára, illetve disszertációk opponálására.
1975 és 1989 között megbízott el adóként tanítottam a Társadalomstatisztika c. féléves tárgyat az ELTE
Bölcsészettudományi Karán. A TIT Budapesti Szervezetében a Szociológiai Szakosztály vezet ségi tagjaként Andorka
Rudolf elnöksége idején rendszeresen végeztem ismeretterjeszt tevékenységet is. (El adói munkámat ezt követ en az
egészségi állapotomban bekövetkezett tartós romlás akadályozta.)
Több kutatás irányításában vettem részt küls megbízás alapján is. Ezek közül a legjelent sebbek: 1978-ban az
V. kerületi értelmiség vizsgálata, 1984-ben a fels oktatási kollégiumokban él

hallgatók életmódjának,

id felhasználásának vizsgálata, majd 1987-ben a középiskolai pedagógusok körében végzett felvétel. 1990-t l több
OTKA és OKTK pályázat témafelel se voltam (nemzetközi és magyar id mérleg archívum, életmód – id felhasználás
1993, 1999/2000, a népesség táplálkozási szokásai). A 2000-2004 között, „Életmód-id felhasználás, 2000” címen
végzett (T 33042 sz.) kutatást a szakért i zs ri „Kiválóan megfelelt” min sítéssel fogadta el.
1993 és 2000 között a KSH Életmód–életkörülmények osztályának vezet jeként irányításommal végzett
országosan reprezentatív társadalomstatisztikai adatfelvételek:
1993: Életmód-id mérleg
1995: A gyermekek és az ifjúság életmódja, életkörülményei
1996: EUROSTAT id mérleg próbafelvétel
1997. Tudományos fokozattal rendelkez k élet- és munkakörülményei
1998: Segélyezésben részesül háztartások életkörülményei
1999/2000. Életmód-id mérleg.
Ezen id szak alatt a gyermekek és ifjúság életkörülményeit bemutató tanulmányköteteket és adattárakat, valamint
társadalmi jelz szám-köteteket is szerkesztettem.
A 2000-et követ évek munkájának középpontjában el bb módszertani kérdések (osztályozási rendszerek,
elemzési technikák, értelmezési lehet ségek stb.). tisztázása, majd az id felhasználás szerkezeti elemzése állt: az id beli
változásainak értelmezése, az életkori hatások, ezen belül az id s népesség életviteli jellemz inek, a munka és szabad
id

jellemz inek és viszonyának vizsgálata. 2004-t l az EUROSTAT által koordinált európai id mérlegek

rendelkezésre bocsátott adatainak elemzése került el térbe. E munkák eredményét több publikáció (folyóiratcikk,
könyv, könyvfejezet), és konferencia-el adás jelzi.

Ezen id szak alatt számos közlésre benyújtott cikk, tanulmány, kiadvány lektorálását, valamint egyetemiiskolai szakdolgozat, Ph.D. disszertáció elemz

értékelését (szakmai lektori, opponensi feladatát) is elláttam.

Csaknem minden évben kaptam felkérést egyetemi, f iskolai és konferencia-el adások tartására. Munkám fontos része
volt gyakori megkeresésre az írott és elektronikus sajtó tájékoztatása (interjúk, tematikus adat-összeállítások és
elemzések), a publikációra el készített cikkek leadás el tti szakmai kontrollja, javítása, pontosítása, az újságírókkal
való párbeszéd kialakítása, fenntartása.
2006 elején az EU id mérleg-felvételek makrogazdasági összefüggéseinek vizsgálatához gy jtöttem (Eurostat,
OECD-forrásokból) adatokat, kerestem elemzési eljárásokat, készítettem el tanulmányokat. Májustól új, f osztályi
feladatként végeztem a KSH és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös kiadványának, a „N k és férfiak
Magyarországon, 2005” cím

– szerkezetében és tartalmában megújított – zsebkönyv szerkesztését, amely egy

részletes, „gender-érzékeny” indikátor-rendszer el zetes összeállítása alapján készült el szeptember végére.

2006. novemberében átszervezést követ en megsz nt a Társadalomstatisztikai f osztály, engem az
Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai f osztály vett át, f ként az id mérleg témakörének további gondozásának
feladatával.
2007-ben el készítettem és leadtam a f osztályvezet nek egy várhatóan 2009-re tervezett újabb felvétel
részletes koncepcióját, folyamatának várható menetrendjét, a minta lehetséges jellemz it (összetev it, arányait a
rendelkezésre álló adatok alapján), egy kés bb változtatható kérd ívcsomagot (április 2. IN: MUNKA-07 / IM-08 /
terv6_0402). Ez a munka egy 2008. évi próbafelvétellel, annak kiértékelésével, majd a 2009/2010. évi Id mérlegfelvétel OSAP el terjesztésével, a kérd ívek véglegesítésével zárult le.
Elkészítettem és leadtam az id mérleg meta-adatbázisához kért fogalmakat és azok definícióit.
Id közben elkészült a magyar, külföldi, nemzetközi gyakorlat, valamint saját kutató-fejleszt munkám alapján
egy az id mérleg módszertanával foglalkozó kötet, az egyes témákat kibontó CD-melléklet összeállításával.
2008. október 1. és 2009. július 31. között kutatásvezet i megbízást kaptam az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványtól (OFA)

„A foglalkoztatottak és munkanélküliek id felhasználásának különbségei” cím

kutatás

megvalósítására és elemzésére. A kutatás sajátossága, hogy Magyarország négy legszegényebb, alacsony
foglalkoztatású északi megyéjének 18–59 éves foglalkoztatott és nem foglalkoztatott férfi népességére vonatkozott.
2008/2009 fordulóján kutatásvezet je voltam a „Foglalkoztatottak és munkanélküliek id felhasználásának
különbségei” címen elnyert (8341/0028 számú) OFA pályázatnak, amely négy észak-magyarországi megyében a 18–69
éves férfi népesség körében zajlott. A zárótanulmány 2009. július végére készült el.
2009. május 1. és december 31. között nyugdíjazásom miatt közszolgálati jogviszonyom alóli felmentési
id met töltöm, 34 év KSH munkaviszony után.
2010 végén megbíztak a 2009/2010. évi id mérleg-vizsgálat min ségügyi ellen rzésével (auditálásával),
amelynek zárójelentését 2011. júniusában adtam le.
Szakmai elismerések, kinevezések:
Fényes Elek emlékérem (1996)
Elnöki dicséret (1989, 2000)
Életmód – életkörülmények osztály vezetése (1993-2000)
Statisztikai szakmai f tanácsadó (2001)
Aranygy

„A KSH szolgálatáért”, az id mérleg módszertanának sikeres fejlesztéséért (2007)

Jubileumi jutalom, 40 éves közszolgálati munkáért (2009)
Budapest, 2009. augusztus 27. (2011. decemberben kiegészítve)
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Falussy B.: A magyar társadalom életmódjának változásai az 1976–77. évi és az 1986–87. évi id mérleg-felvételek
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Budapest, 1991
Falussy B. – Miltényi K. – Móritz Pálné – Paksy A.: Az egészségi állapot összefüggései az életmóddal és
id felhasználással. (Az 1986. évi lakossági felvétel eredményei). A Népességtudományi Intézet jelentései, 44.
Budapest, 1992
Andorka, Rudolf – Falussy, Béla – Harcsa, István.Time strategies and way of life (Id felhasználás és életmód) (p. 129137.) In: Social report. (Red.: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György.) Bp. TÁRKI, 1992.
Falussy B. (szerk. és bevezet tanulmány): Társadalmi id – szabadid . Az 1992. április 24-25-én rendezett konferencia
tanulmányai. Magyar Szabadid Társaság – KSH, 1993
Falussy B.: Sport- és szabadid kultúra. In: Társadalmi id – szabadid . Magyar Szabadid Társaság – KSH, 1993
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életmód–id mérleg felvételek alapján. I. A társadalmi id felhasználása. KSH, Budapest, 1994
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Falussy B. (szerk.): Ifjúságstatisztikai adattár, 1993. Bp. KSH, 1994 309 o.
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198 o.
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(85 p.)
Falussy B.: A jövedelemszerz tevékenységek változásai 1986 és 1993 között. = INFO Társadalomtudomány, 33. szám,
1995. augusztus
Falussy B.: A jövedelemszerz munka és a szabadid változásai, rétegkülönbségei hazai és külföldi id mérlegek
alapján. Bp.1996, 123 o. (OTKA-beszámoló, kézirat)
Falussy Béla – Vukovich György: Az id mérlegén, 1963–1993. In: Társadalmi riport, 1996.
Szerk: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp. TÁRKI, 1996. 70–103. o.
Falussy B. – Csoma Gyula: A demográfiai görbe és a közoktatás stratégiai lehet sége. = Társadalmi Szemle, 1996/12.
Falussy B.: A társadalom életmódjának változásai az id mérlegek tükrében. In: A társadalomstatisztika egyes kérdései.
Szerk.: Takács Erzsébet. Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi F iskolai Kar jegyzete az Általános Szociális
Munkás Szak hallgatói számára. .Pécs, 1996. 142–170. o.
Falussy B. (szerk. és közrem köd ): Társadalmi helyzetkép. KSH, Bp. 1996 105 o.
Falussy Béla–Kenéz Gy né–Lakatos Miklós–Zajkás Gábor: A lakosság táplálkozási szokásai. Az 1986/87. és az
1993. évi Életmód–id mérleg–táplálkozási felvételek f bb eredményei (OKTK kutatási beszámoló, kézirat). Budapest,
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424–432 o.
Falussy B. (szerk., közrem köd ): Az önkormányzati segélyezés és a segélyezett háztartások életkörülményei.
Tanulmányok és módszertan. Társadalomstatisztikai füzetek 22. KSH, Bp., 1999.
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Falussy B.: A feln ttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a KSH id mérleg-életmód
felvételei alapján. 13-132. o. In: Id felhasználás és feln ttoktatás – Az id felhaználás társadalmi változásainak
feln ttoktatási tanulságai Magyarországon (Szerk.: Mayer József) Országos Közoktatási Intézet, Bp. 2003. 205 o.
Falussy Béla: Munkaer -kapacitás – munkateljesítmény – munkaer tartalék. Bp. 2003. 39 o. (Kézirat, OFA)
Falussy Béla: Az id felhasználás metszetei. Új Mandátum. Bp. 2004. 196 o.
Falussy Béla: A háztartási munkaid társadalmi-demográfiai jellemz inek változásai. = Statisztikai Szemle, 2004/2.
172-194.o.
Falussy Béla: Vásárlás a jövedelem, a fogyasztás és az id felhasználás összefüggésében. = Fogyasztóvédelmi Szemle,
1. évf. 2. szám, 2004. június, 9-26. o.
Falussy Béla: Hogyan épül fel az ember 24 órája? Avagy: gazdálkodás az id vel, anyagi javakkal , egészséggel. In=
Propaganda a mai médiában. Írások az Internet és a média világából. Szerk. Csermely Ákos, Sükösd Miklós. Média
Hungária könyvek 5. Bp. 2004
Falussy Béla: Az öregedés folyamata és jelei a legaktívabbtól a legid sebb korosztályig. In: Id skorúak
Magyarországon. KSH – SzCsM, 2004. 66-83. o.
Falussy Béla: Gondolatok az EUROSTAT id mérleg-vizsgálatokról közreadott els részletes jelentés kapcsán. =
Statisztikai Szemle, 2005/1. 24-44.o.
Falussy B.– Zoltánka V.: A magyar társadalom életmódjának változásai az 1976–77., az 1986–87. és az 1993. évi
életmód–id mérleg felvételek alapján. In: (Valuch T. válogatta, szerkesztette): Magyar társadalomtörténeti
olvasókönyv 1944-t l napjainkig. Osiris tankönyvek sorozat. Argumentum-Osiris, 2004. 825-836. o.
Falussy B.: Öregedés és öregkor. Az öregedés folyamatának állomásai, jelei és következményei a 30 és 84 év közötti korosztályok
életkörülményeiben és id felhasználásában. Budapest, 2004. KSH (jóváhagyott kézirat), 195 o.

Falussy Béla: A népesség munkára fordított ideje a nemzeti számlák és a háztartási szatellitszámla tükrében.
Összehasonlítás tíz európai ország id mérleg-felvételei alapján = Gazdaság és Statisztika, 17. (56.) évf. 3. szám; 2005.
június / 26 o.
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Falussy Béla – Polónyi Katalin (szerk.) N k és férfiak Magyarországon, 2005. Statisztikai zsebkönyv. KSH–SzCsMM,
2006.
Falussy Béla: Id mérleg-vizsgálatok. Mire fordítjuk az id nket? Élet és Tudomány, 2007/8. 237–239. o.
Falussy Béla: Tevékenységosztályozási rendszerek az id mérleg-vizsgálatokban. = Statisztikai Szemle, 2007/8. 690–
714. o.
Falussy B.: Kulturális t ke – m vel dési és olvasási szokások korcsoportos alakulása a KSH id mérleg-felvételei
alapján. 175–194. o. In: Ami rejtve van és ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Szerk.:
Császár Melinda – Rosta Gergely. Pázmány Társadalomtudomány. Budapest–Piliscsaba, 2008. szeptember 25.
Falusy B.: Unió – hazánk – fogyasztói szokások. = Fogyasztóvédelem. Fogyasztók és fogyasztóvéd k lapja. 4 évünk az
EU-ban. 2008. május, különszám. (10. évf. 5. szám). 22–24. o.
Falussy B.: Az id mérleg-felvételek módszertanának néhány aspektusa (CD-melléklettel). 2008. (Közlésre elfogadott
kézirat.)
Falussy B. – Lakatos Judit – Giczi Johanna: A foglalkoztatottak és munkanélküliek id felhasználásának különbségei”
cím OFA-pályázat zárótanulmánya, CD melléklettel. KSH–OFA, Budapest, 2009. július 30. 82 oldal.
Falussy B.: A foglalkoztatott és munkanélküli férfiak id felhasználásának különbségei. = Statisztikai Szemle,87.
évfolyam, 2009/10–11. 1009–1037. o.
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2001-2009 folyamán végzett el adói és oktatói tevékenység
El adások (egyetemen, konferenciákon)
2001.11.09

2001.10.19-20.

2002.11..22-23.

2002.03.20.

2003.05.21.

2003.09.29.
hétf

2003.10.30.
Csütörtök

2003.11.19. SZ

2004.04.01.

2004.05.21.
P.de.

2004.10.19.

2004.11.10-11

2004.11.30.

2005.05.19.

2005.09.15.

2006.04.03

2006.06.07.

2006.10.11.

A Szabadid és turizmus c. konferencia (TIT)
Turizmus és ifjúsági turizmus Magyarországon, 1999/2000.
Magyar Család- és N védelmi Tudományos Társaság „A kés i gyermekvállalás egészségi és társadalmi
hatásai”címen megrendezett Kongresszusa, Szombathely
Kés i gyermekvállalás – életvitel – id felhasználás (lehetséges összefüggések vázlatos áttekintése a
KSH 1999/2000. évi életmód-id mérleg adatfelvétele alapján)
„N és férfi, férfi és n ” – A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón cím
konferencia. BKÁE
A nemek közötti munkamegosztás változási tendenciái és társadalmi különbségei
Életünk számokban, avagy a különböz statisztikai adatok összefüggései
El adássorozat keretében a média résztvev i számára, KSH,
Társadalmi helyzetkép id felhasználásunk alapján (90 perc)
Média Hungary – 2003, Club Tihany, szakmai konferencia - El adás (30 perc):
Nyomtatott és elektronikus médiahasználat az id felhasználás és a szabadid szerkezetében
18 -19 óra, el adás: Társadalmi trendek az id felhasználásban, utána vita
PPKE, Faludi Akadémia / Fivész M hely (Fiatal vallás- és értékszociológusok)
Gereben Ferenc felkérésére / VIII. Horánszky u. 20. I. em
ELTE, Szociológiai tanszék, kétórás el adás az id mérleg-vizsgálatokról, elemzési módszerekr l és
eredményekr l; / 2-3 vizsgakérdés
du. 4- ½ 6-ig; Bp. Pázmány sétány 1/A, fszt. 79. terem
Öregek és öregedés – Az id skorúak élete és életkörülményei / konferencia KSH
Az id sek id felhasználása. 15 perc
Piliscsaba, PPKE, Szociológia tanszéken el adás
A kulturális magatartás trendjei itthon és külföldön – életmód-id mérleg vizsgálatok tükrében
Beszél számok konferencia
El adás tartása újságírók számára, KSH nagy tanácsterem, Power Point vetítéssel, 45 perc
A férfiak és n k id felhasználása
El adás a társadalomstatisztikai adatfelvételekr l közgáz hallgatóknak . Andor u.
Lakatos Miklós szervezésében féléves tárgy: 41-8751 / 1-229-8751
17-19 óra, Eger. Eszterházy Károly Tanárképz F iskola, Közm vel dési tanszék
El adás: Hogyan épül fel az ember 24 órája.
Új Magyar Rádió: kényszerek, körülmények, kihívások c. konferencia a Magyar Rádió
Márványtermében
A médiafogyasztási szokások változói és változásai c. el adás, 20 perc
Szemmelweis Egyetemen / Primer Prevenciós Fórum
A szabadid felhasználása és az egészség (15 perc)
Statisztikatörténeti Vándorgy lés / Noszvaj, 2005. szeptember 15-16
Miért és hogyan, került az id a statisztika látókörébe?
Corvinus Egyetem (BKE) Statisztikai tanszékén tartott el adás, V. évfolyamos közgazdász hallgatóinak.
Az id mérleg mint az id felhasználás mérésének eszköze 2x2 óra (1 óra = 75 perc)
Id mérleg történet, módszer, elemzés (1963-2000; EU) / Vita László tanszékvezet
A Nemzetközi Olvasástársaság 21. Olvasás Világkongresszusára (2006. augusztus 7–10)
Változások és jelenkori jellemz k az olvasó magyar népességben és olvasási szokásaiban (20 perc)
(A KSH Id mérleg–életmód felvételeinek eredményei, 1976–2000)
városi Szabó Ervin Könyvtár, Könyvtárosok Napja
Az olvasási szokások jellemz i és változásai a KSH id mérleg-felvételei alapján (45 perc)
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2006.11.21.

2007.05.11.

Budapesti M vel dési Központ
Közkincs – az életmód kultúrája. Szociológiai kutatás a m vel dés életmin séget befolyásoló
szerepér l és a kulturális esélyegyenl ségr l c. szakmai fórumon a kutatás eredményeinek
ismertetése (90 perc)
2x75 perc el adás Corvinus Egyetem (Közgáz) V. éves hallgatóknak,
Az id mérleg mint az id felhasználás mérésének eszköze. (2x45 perc)
id mérleg történet, módszertan, térbeliség-id beliség
Péntek, 8-30-tól 10-45-ig

2007.12.15.

A Magyar Mentálhigiéniai Szövetség fórumán elhangzott el adás
Az id gazdálkodás és az egyén mentális egyensúlyi állapota (90 perc)
2007. 12..15. Részvétel el adással egy mentálhigiénés kerekasztal-beszélgetésben, fórum..
A kerek asztal résztvev i: Bácskai Mária moderátor, Buda Béla, Feledi Péter, Csermák Zoltán, Kopp
szombat
Máriától Németh Erzsébet, FB
Szervez : Buza Domonkos, Magyar Mentálhigiéniai Szövetség elnöke.
2008. 03.28. Magyar Mentálhigiéniai Szövetség szervezésében el adás Szolnokon / 45 perc
El adók: Kopp Mária – Skrabszky Árpád: Társadalmi t ke egy változó társadalomban
Falussy Béla: Társadalmi id felhasználás és mentális állapot változásai
Czakó Gábor: Létrontás–javítás / tel: 243-4842
04.10. csüt.

9.40–12.40-ig, 2x75 perces el adás a Corvinus (Közgazdasági) Egyetem Statisztikai tanszékének,
Vita László felkérésére
1. Módszertan / Az id mérleg mint az id felhasználás mérésének eszköze
2. Az id felhasználás alakulása Magyarországon és Európában
Csarnok mögött, Közraktár u. 4-6.
KSH-ból 9-kor indulás: Gáspár Ferenc gkv, 0630/ 9-1951-29
Vita László: 0670/ 318-4545 felkérésére

11.18. kedd

2008.12.11.

2009.04.27.

9:40– 11:00: El adás a Corvinus (Közgazdasági) Egyetem III. éves gazdaságelemz hallgatóknak (80
perc)
Hely: Az egyetem f épületében (F vám tér) az I-es el adóban
CÍM: Az id mérleg mint az id felhasználás mérésének eszköze, az id felhasználás alakulása
Magyarországon és Európában
Oravecz Beatrix
A telefonszámom 30/ 396-57-07
Kérném, hogy az el adás anyagát majd küldje el nekem e-mailen és/vagy hozza el pen-drive-on.
ahogy megbeszéltük, várni fogom a bejáratnál a taxiját.
Vita Laci sugárkezelést kap
Magyar Statisztikai és Közgazdasági Társaság közös konferenciája:
„Gazdasági és társadalompolitikai döntéseket szolgáló információsrendszerek”
Elnök: Kovács Árpád az ÁSZ elnöke,
El adók: Faragó Tamás, Kupa Mihály, Herczogh László szakállamtitkár (MSZM)
Tóth István György / TÁRKI vezérigazgató (309-7676, / mobil: 0630/231-9477
Falussy Béla
Cím: Az id mérleg, mint az id felhasználás mérésének eszköze és a társadalmi jóléti mutatók
egyik meghatározó eleme
Téma: Id mérleg-kulcsindikátorok integrálása a „human development” indikátor-rendszerbe.
Az el adás arra hívná fel a figyelmet, hogy a népesség id felhasználásának legfontosabb jellemz i (az
id mérleg kulcs-indikátorai) hogyan integrálódnak a társadalmi jólét összetett mutatórendszerébe.
Hogyan kapcsolódik össze az id vel, anyagi javakkal, egészséggel való gazdálkodás az élet
min ségének alakításában?
Szeretném, ha az id mérleg-vizsgálatokról a kutatóknak, szakembereknek, vezet knek nem csak a
szabad id jutna az eszükbe („mint az id pazarlása”, vagy „a tényleges szükségleteken túli fogyasztás
id beli kerete”), hanem az az id , amelyben változatos cselekvések révén mentális, lelki, fizikai
rekreáció zajlik, nagyobb hangsúllyal kezelnék az id mérleg-felvételek eredményeit.
16:30–19:30 (2x85 perc); Közgáz, Stat tsz. ea: Módszertan – változások – különbségek
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Egyéb egyetemi megbízások
2003. 02.20.

Nyeste Gábor Ph.D. – hallgató szakdolgozatához szakmai segítségnyújtás
BKE (Lengyel György) felkérése alapján

2003.06.25.

BKKE, Szociológiai tanszék, Lengyel György felkérése:
Nyeste Gábor: Az információs társadalom id mérlege c. szakdolgozatának hivatalos elbírálása
Szakmai konzultáció Gáldi Gábor Ph.D. hallgató (Testnevelési Egyetem): Szabadid -struktúra és fizikai
rekreáció Magyarországon c. készül disszertációjának elkészítéséhez

2003.10.07.
2004.05.20.

2004.05. 24.

Gáldi Gábor Ph.D. – dolgozatának opponálása.
Védés: Testnevelési Egyetem
BKÁE, 4. éves szociológus hallgatók (Vajnai Eszter, Sebes Márton) kétnapos gyakorlatának irányítása.
Feladat: internetr l id mérleg-anyagok átvétele, leírása.

2004. 06.23

Némedi Mónika: Olvasni jó? c. szakdolgozatának elbírálása. BKÁE Szociológiai tanszék.

2004.06.08. /
07.05.

Pecze Dénes PhD-hallagtóval szakmai konzultációk vásárlás, zöldség- gyümölcsfogyasztás témában
Kertészeti Egyetem Marketing tanszék

2006.11-t l

Seb k Csilla Ph.D. – konzulensének jelölt Lengyel György (Corvinus Egyetem, szociológia, id mérleg)
Pintér Zsuzsanna szakdolgozatának bírálata. BCE Mikroökonómia tanszék. Törzskönyvi száma: 03-508
A szak megnevezése: Személyügyi
A szakdolgozat címe: A társadalmi id mérleg, a munkaid mérlegek és ezek együttes használatának
jelent sége a tudásvállalati kontrollingben valamint a társadalmi tudást ke fenntartásában
IN: MUNKA-07/ Opponens
Bárdosi Mónika PhD. szigorlati bizottságában tagnak jelöltek (2008. novmber) – ELTE, BTK
Bárdosi Mónika: A kulturális intézményrendszer változása a rendszerváltástól napjainkig c. PhD.
dolgozatának bírálata, a nyilvános védés egyik opponensének jelöltek. (A védés 2010-ben esedékes)

2007.05.10

2008. 11.

Több fels oktatási intézmény (Közgazdaságtudományi Egyetem, Gödöll , ELTE, Egri Tanárképz F iskola, Pécs –
Janus Pannonius Egyetem, Jászberényi F iskola, Budapesti Tanítóképz F iskola stb.) közm vel dési, szociológiai
tanszéke felvette irodalomjegyzékébe Az id felhasználás metszetei (2004, Új Mandátum) c. kötetemet, és néhányat
cikkeim közül. Két egyetemi szöveggy jteményben szerepel egy-egy tanulmányom.

2009. november 25.
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