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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Híves Tamás 
Cím(ek) 1043 Budapest Temesvári utca 12/B. 3. emelet 7.  Hungary 

Telefonszám(ok) - Mobil: 06-30-2359102 

E-mail(ek) hives.tamas@ofi.hu , hives@ella.hu,  tamas.hives@gmail.com  
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1958.09.19. 
  

Neme férfi 
  

Munkakör / foglalkozási terület Oktatáskutatás, oktatásstatisztika, társadalom földrajz 
  

Szakmai tapasztalat Statisztikai és területi elemzés, adatfeldolgozás és elemzés, térképi, kartografikus elemzések, 
társadalomföldrajz, 21 éves szakmai tapasztalat 

  

Időtartam 1991.01.01- jelenleg 

Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Társadalomföldrajzi kutatások. Regionális oktatáskutatás. Területi és kisebbségi kutatások, 
elemzések. Kartografikus regionális elemzések készítése területi statisztikai adatokból. A társadalmi 
folyamatok térbeli és időbeli megjelenítése, vizsgálata, tanulmányok készítése, oktatásstatisztikai 
elemzések végzése. Többváltozós matematikai statisztikai értékelés. A regionális kutatások 
segítségével a társadalom térszerkezetének leírása, az oktatáshoz kapcsolódó jelenségek, 
iskolázottság, hálózat elemzése, az oktatás környezetének kutatása - oktatásökológia. Számítógépes 
térképszerkesztés. Számítógépes adatbázisok kialakítása, feldolgozása, statisztikai elemzések, 
programok készítése. K+F kutatásokban való részvétel és kutatás vezetése az oktatáskutatás 
területén. Néhány vezetett: Leszakadás regionális dimenziói (2001-02), A szakképzési 
intézményhálózat területi elhelyezkedése (2002-03), Az intézményhálózat és a szakmastruktúra 
fejlődésének regionális összefüggései (2002-04), A foglalkoztatottság és a munkanélküliség 
szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők (2006-08) Jelenleg TÁMOP 3.1.1 projekten belül 
„Határ menti oktatás elemzése” című elemi projekt vezetése 2009 óta. 

A munkáltató neve és címe Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest Dorottya u. 8. 

Tevékenység típusa, ágazat K+F 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 1980-1985 

Végzettség / képesítés ELTE TTK földtudományi, geológusi diploma 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Országos / nemzetközi besorolás Tudományegyetem 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek) Angol, német 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 
Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol nyelv   B2  B2  B2  B2  B2 

német nyelv   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák Jó együttműködő képesség, tudomásul veszi a munkatársak eltérő stílusát és személyiségét, 
csapatmunkában tud dolgozni, jó kommunikációs készség 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Meghatározott célra megtudom szervezni a feladatokat, több kutatást vezettem. Jelenleg is saját 
pályázaton elnyert kutatást irányítok 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Jó műszaki érzék, szükség esetén számítógép hardvert szerelésére, bizonyos ehhez kapcsolódó 
problémák megoldására is képes vagyok 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Magas szintű számítógépes felhasználó ismeretek, számtalan program napi használata, Windows 
operációs rendszer ismerete, adatbázis kezelés (access, dBase), táblázatkészítés, Excel program 
mélyebb ismerete, Mapinfo térképkészítő program napi használata, statisztikai programok ismerete 
(SPSS), grafikai programok ismerete (Adobe Photoshop), szövegszerkesztés, kiadványkészítés, 
bemutatók készítése, programozási ismeretek, bármilyen program gyors elsajátítása   

  

Egyéb készségek és kompetenciák A területi kutatások módszerének oktatása pedagógia szakos Phd hallgatók számára, számítógépes 
ismeretek oktatása. Földrajzi, földtani, geológiai, geográfiai ismeretek ezeknek ismeretterjesztő 
előadása. 

  

Járművezetői engedély(ek) B típusú  jogosítvány 
  

  

 


