
 

 
Végzettségek, tudományos fokozatok 
Felsőfokú végzettségek 

 1. Nemzetközi kapcsolatok szakértő (Budapesti Corvinus Egyetem)  
 2. Sportmenedzser-rekreáció szervező (Semmelweis Egyetem Budapest, 

TSK)  
 3. Sportmenedzser (Semmelweis Egyetem TSK – Corvinus Egyetem) 
 4. Spanyol szakfordító,tolmács (Budapesti Műszaki Egyetem) 

Tudományos fokozatok, címek 

 Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola, PhD. fokozat  

Szakmai életút 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások 

 
 2011- SE-TSK, majd Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

- egyetemi adjunktus 
 2016-2020 
 2014-2017 
 2013 
 2012 

EOSE – ESSA-Sport projekt 
Magyar Korfball Szövetség versenybírósági tag 
Birkózó Világbajnokság Budapest - tolmács, ügyintéző 
Veterán Birkózó Világbajnokság - tolmács, külföldi 

csapatok körüli ügyintéző 
 2011-2012 Volunteering in Sport – EU projekt  
 2010 Junior Birkózó Világbajnokság Budapest - tolmács, 

külföldi csapatok körüli ügyintéző 
 2009-2011 SE – TSK tanársegéd  
 2009-2010 Csicsergő Óvoda – Budapest 11. került, óvodás torna 

oktatás 
 2007-2016 ANAS vadászati Kft – spanyol tolmács, csoportkísérő 
 2007-2016 Korfball játékvezető 
 2007-2009 SE-TSK óraadó  
 2006 Budapesti Korfball Európa Bajnokság – szervező, 

officials’ coordinator 
 2005-2007 Magyar Korfball Szövetség elnökségi tag 

dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta 
 egyetemi adjunktus 
 Sportmenedzsment Tanszék 
 vezetői megbízás: - 
 születési év: 1982 

 
 
 



 

 2005 Birkózó Világbajnokság Budapest - tolmács, külföldi 
csapatok körüli ügyintéző 

 

Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások) 

 

Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések 

 

Díjak, címek, kitüntetések 

 

Nyelvismeret 

nyelv beszédkészség íráskészség olvasáskészség médiaszereplést 
vállal-e rajta? 

angol felsőfokú felsőfokú felsőfokú igen 

spanyol felsőfokú felsőfokú felsőfokú igen 

olasz  alapfokú alapfokú nem 

Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

 sportmenedzsment 
 olimpiatörténet, az olimpiai mozgalom kihívásai 

Tudományterület és tudományág 

 menedzsment 
 sporttörténet 
 közgazdaságtan 

Jelenlegi kutatási témák 

 sportszervezetek menedzsmentje Magyarországon 
 sport-munkaerő kompetenciák 
 Budapesti sportlétesítmény- és sportesemény-történet 

Korábbi kutatási témák 

 Sport és politika 



 

 Önkéntesség a sportban 

Fontosabb kutatások 

 Sport és politika kapcsolata Magyarországon 
 Sportegyesületek működése Magyarországon 
 Volunteering in sport – EU-s projekt 
 ESSA-Sport – EU-s projekt 

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben 

 Magyar Sporttudományi Társaság tag 
 International Society of the History of Physical Education and Sport 

(ISHPES) tag 
 

Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók 

  

Szakértői tanácsadási tevékenységek 

  

Publikációk 
 A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) található publikációim 

(link): 
https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=
publishedYear,desc&cond=authors;eq;10022240   

Elérhetőségek 

Egyetemi tartózkodási hely 

 Épület: K épület 
 Szobaszám: 307 
 Telefonszám(ok): 0036 20 467 9435 
 E-mail cím: onyestyak.nikoletta@tf.hu 

Egyéb szakmai profilok 

 LinkedIn:  
 MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10022240  
 Scholar: 
 Egyéb:  
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