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Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Pintér Róbert 

Cím(ek) Budapest, Benjámin utca 47/a, Magyarország, 1188  

Telefonszám(ok) Mobil: 30/9996595   

E-mail(ek) robert.pinter@enet.hu  
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1975.10.16. 
  

  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2014 júniusától 

Foglalkozás / beosztás kutatásvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  mobil és e-commerce területekkel kapcsolatos kutatásvezetési feladatok ellátása (ügyfelekkel 
való tárgyalás, ajánlatadás, kutatási koncepciók kidolgozása, kutatás kivitelezésének 
felügyelete, elemzések elkészítése és prezentálása, projektmenedzsment és projekt-
adminisztráció) 

 kutatói csapat vezetői feladatainak ellátása 

 előadások tartása szakmai rendezvényeken 

 cég képviselete a nyilvánosságban, kutatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok 

A munkáltató neve és címe eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., Ráday u. 42-44., Magyarország, 1092, Budapest. 

Tevékenység típusa, ágazat kutatás és fejlesztés 
  

  

Időtartam 2011 márciusától 

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  egyetemi előadások és szemináriumok megtartása Információs társadalom és digitális világ 
kutatása témakörben 

 hallgatók szakdolgozati konzulensként való segítése 

 részvétel az egyetemi oktatói tevékenységekben 

A munkáltató neve és címe Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., Magyarország, 1093, Budapest. 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
  

Időtartam 2013 január – 2014 június 

Foglalkozás / beosztás kutatásvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  mobil kutatásokkal kapcsolatos kutatásvezetési feladatok ellátása 

A munkáltató neve és címe ANT – Advanced Network Technologies Kft., 1064, Magyarország, Budapest, Izabella u. 88. 

Tevékenység típusa, ágazat kutatás és fejlesztés 
  

Időtartam 2010. november – 2012. december 

Foglalkozás / beosztás online ügyfélkapcsolati igazgató, Magyarország, Oroszország és Csehország 

mailto:robert.pinter@enet.hu
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Főbb tevékenységek és feladatkörök  az Ipsos online kutatási tevékenységének fejlesztése, menedzselése és fenntartása 
Magyarországon, Oroszországban és Csehországban 

 az Ipsos Access Panel magyarországi fejlesztésének fő aktora 

A munkáltató neve és címe Ipsos Zrt. 1096, Magyarország, Budapest, Thaly K. u. 39  

Tevékenység típusa, ágazat piackutatás 
  

Időtartam 2008. szeptember – 2010. október 

Foglalkozás / beosztás online stratégiai igazgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  az online kutatási módszerek üzletfejlesztése  

 online kutatási stratégia készítése és végrehajtása 

 tudásmegosztás, a kollégák képzése az új kutatási módszerekre 

 a sztenderd online kutatási megoldások bevezetése  

 az Ipsos nemzetközi online kutatási hálózatában való részvétel  

A munkáltató neve és címe Ipsos Zrt. 1096, Magyarország, Budapest, Thaly K. u. 39 

Tevékenység típusa, ágazat piackutatás 
  

Időtartam 2006 – 2008. augusztus 

Foglalkozás / beosztás tudományos stratégiai igazgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  a kutatási intézet tudományos munkájának koordinálása (projektekben, publikációkban, 
tenderekben, eseményekben) 

 a kutatási központ reprezentálása a médiában 

 részvétel konferenciákon 

 nemzetközi kapcsolattartás és hálózatépítés 

A munkáltató neve és címe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Információs Társadalom- és Trendkutató 
Központ, 1111, Magyarország, Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 2001-2007 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd, majd 2006-tól egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  információs társadalommal és internettel kapcsolatos tárgyak tanítása 

 diákok konzultálása és egyéb oktatói feladatok 

A munkáltató neve és címe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 
1111, Magyarország, Budapest, Stoczek u. 2-4 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
  

Időtartam 1998 – 2005  

Foglalkozás / beosztás kutató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  projektmenedzsment 

 kutatási projektekben és pályázatokban való részvétel 

A munkáltató neve és címe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Információs Társadalom- és Trendkutató 
Központ, 1111, Magyarország, Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 1999 – 2005  

Végzettség / képesítés szociológiai PhD 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A doktori disszertáció címe: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők 
szempontjából (Az értekezés az információs társdalom magyarországi fejlődéséről szól a ’90-es évek 
közepétől a 2004-es uniós csatlakozásig) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

  

Időtartam 1995 – 2000  

Végzettség / képesítés politikatudomány (MA) 
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Főbb tárgyak / gyakorlati képzés politikai rendszer, Európai Unió, közvéleménykutatás stb. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

  

Időtartam 1994 – 1999  

Végzettség / képesítés szociológiai (MA, médiaszociológia szakirányon) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés médiaszociológia, információs társadalom, internet, kutatásmódszertan stb. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol   B2  C1  B2  C1  C1 

Német   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák  Csoportmunka: különböző méretű és típusú csoportokban az egészen kicsitől a nagyobb, 
nemzetközi szervezetekig (egyaránt vezetés és részvétel) 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

 kutatásvezetés és szervezés: járatos vagyok a primer és szekunder kutatások kitalálásában, 
koordinálásában és kivitelezésében (akár nemzetközi csapatban is) 

 az ITTK-ban felelős voltam a havi Szakmai Klubok szervezéséért (az esemény 
megszervezése, moderálása, emlékeztető elkészítése, levelezőlista menedzselése, stb.) 

 gyakorlott vagyok közepes méretű rendezvények megszervezésében (max. 50-100 fős 
események, pl. konferenciák, meetingek)  

  

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Gyakorlott számítógép felhasználó vagyok, elsősorban a Windows környezetben, a legtöbb Microsoft 
Office programról kompetens tudásom van 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

 aktív blogger vagyok 2004 óta folyamatosan (volt már szakmai, személyes és fotóblogom is), 
jelenleg is több blogba írok 

 érdekel az amatőr fényképezés 
  

Egyéb készségek és kompetenciák  szerkesztés: éveken keresztül főszerkesztője voltam az Információs Társadalom folyóiratnak 
és szerkesztettem könyveket is, jelenleg is tagja vagyok a Médiakutató és az Információs 
Társadalom tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának 

 prezentáció: rendszerint évente 10-15 előadást tartok különböző szakmai konferenciákon 

 kommunikáció: otthonosan mozgok a tömegmédiában, szívesen reprezentálok szervezeteket 
a médiában (pl. TV, rádió, nyomtatott sajtó, online). Tagja vagyok a PosztmodeM videós 
műsort készítő asztaltársaságnak. 

  

Járművezetői engedély(ek) B-kategóriás magyar jogosítvánnyal rendelkezem 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu
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Kiegészítő információk FONTOSABB PROJEKTEK AZ ELMÚLT 10 ÉVBŐL: 
 
eTrends Monitor kutatássorozat, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2017 októberétől 
folyamatosan évi 5-6 hullám) 
 
E-sport és videojáték kutatás a V4 országokban, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2017 
október - 2018 április) 
 
Beyond Band of Brothers, Customer Survey – célcsoportkutatás-sorozat amerikai turisták körében, 
eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2015 április – 2016 január, 2016 július – 2017. február és 
2017 július - 2018. február) 
 
Átfogó e-sport és gamer kutatás a magyar piacon, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2016 
június – 2017. április, majd 2017 augusztus – 2018 április) 
 
Jelentés az Internetgazdaságról kutatássorozat, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2014 
júniusától folyamatosan, évi 7-8 hullám, a kutatás közleményeit lásd az eNET Internetkutató 
weboldalán: http://www.enet.hu/category/hirek/) 
 
Sharing economy kutatássorozat, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2014 június – augusztus, 
2016 október – november és 2018 január - május) 
 
Mobiltelefonos alapkutatás az internetező lakosság körében, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető 
(2014 júniusától folyamatosan, évi 2 hullám: március – május és szeptember – november) 
 
eKereskedelmi kutatássorozat kínálati és keresleti oldali felmérések fizetési, logisztikai, marketing és 
egyéb témákban, kutatásvezető (2014 júniusától, évi 6-7 tematikus kutatás) 
 
Mobil fizetési szokások kutatássorozat, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2014 júniusától, évi 
1-3 hullám) 
 
Médiafogyasztási szokások változása, eNET Internetkutató Kft., kutatásvezető (2013 őszétől, évi 1-3 
kutatás) 
 
„Mobilpanel fejlesztése helymeghatározó technológiák igénybevételével” GOP-1.1.1-11-2012-0109 
projekt (kiírás: Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása - GOP-2011-1.1.1)., ANT Kft., 
kutatásvezető (2013 január – 2014 június) 
 
MobiNauta kutatás – okostelefon használat a lakosság körében, Ipsos Zrt, kutató (2012 március - 
szeptember) 
 
Az okostelefonok terjedése Magyarországon, Ipsos Zrt., kutatásvezető (2010 szeptember – november 
és 2011 szeptember – november) 
 
Cross-cultural differences in press coverage of the internet, COST Action 298, Participation in the 
Broadband Society, Multiple Cultures of European Information Society Working Group, kutatásvezető, 
(2006 október -2009 május) 
 
Network for Teaching Information Society nemzetközi Leonardo projekt, projektvezető szakmai 
koordinátor (2006 szeptember – 2008 december) 
 
Magyar Információs Társadalom Éves Jelentések, kutató és kutatásvezető (2006-2008) 
 

  

http://www.enet.hu/category/hirek/
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Kiegészítő információk FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK AZ ELMÚLT 5 ÉVBŐL: 
 
A gamer bennük van – Az eNET Internetkutató, az Esportmilla és az Esport1 közös magyar 
videojátékos és e-sport kutatásának főbb eredményei (in: Információs Társadalom, 2018/1 DOI: DOI: 
http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.1.7)  
 
Kell-e a Netflix a magyaroknak? A Netflix belépése a magyar piacra a fogyasztók szemszögéből (in: 
Médiakutató, 2016 tél, Hack-Handa Józseffel közösen) 
 
Toninelli, D - Pinter, R - Pedraza, P. (eds.) (2015): Mobile Research Methods: Opportunities and 
challenges of mobile research methodologies. London: Ubiquity Press. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bar  
 
Pinter, R (2015): Willingness of Online Access Panel Members to Participate in Smartphone 
Application-Based Research (in: Toninelli, D - Pinter, R - Pedraza, P. (eds.) (2015): Mobile Research 
Methods: Opportunities and challenges of mobile research methodologies. London: Ubiquity Press. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bar 141-156) 
 
Az e-közszolgálat kutatása – Módszerek és adatok a felhasználói viselkedés és a szolgáltatások 
hatékonyságának mérésére (in: Nemeslaki András /szerk./ E-közszolgálatfejlesztés – Elméleti alapok 
és tudományos kutatási módszerek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 
Budapest, 2014, 303-326) 
 
Yes, we (s)can - főbb szereplők és nézőpontok a Snowden-ügyben (in: Információs Társadalom, 
2013/3-4, 28-42, 
http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2013/2013_34/i_tarsadalom_2013_34_pinter.pdf) 
 
 
CSALÁD: 
nős vagyok és három gyermekem van: Maja (2004), Soma (2007) és Alma (2010) 

  

 
 

http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.1.7
http://dx.doi.org/10.5334/bar
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