
Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes. Emellett ismert társadalmi aktivista, közéleti 

személyiség. Fesztiválokat, kulturális és társadalmi megmozdulásokat szervez. Húsz éves kora óta 

rangos irodalmi folyóiratokban publikál.  

Munkásságát számos szakmai díjjal és kitüntetéssel – televíziós Nívó díj, Wallenberg díj, három ízben 

Tolerancia díj – jutalmazták.  

2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (polgári tagozat).  

 

Eddig három regényt írt.  

A Kemény vaj (2003) egy szép és okos prostituált fejlődésregényén keresztül többek között a női 

alávetetettséget, az egyenjogúság hiányát, és az ebből kifejlődő emancipáció igényét járja körül.  

Az Artista (2006) dokumentarista interjúbetétek segítségével nevelőotthonban élő, és onnan szökdöső 

fiatalok sorsát vizsgálja több nézőpontból.  

A Carlo Párizsban (2014) egy okos, tehetséges és jóérzésű 15 éves telepi cigányfiú viszontagságairól, 

kalandjairól és sportkarrierjéről szól. 

 

Írásaiban előszeretettel használja a romani nyelv (európai cigány nyelv) kifejezéseit és argóját.  

 

A filmes munkássága során a megismerés és a bensőséges kapcsolatok kialakítása által a minél 

hitelesebb megszólalásra törekszik.  

Számos filmes dokumentumriportot készített, ill. dokumentumfilmet rendezett többek között a romák 

helyzetéről és a roma kultúráról. Például a Rabszolgavásárt, amely az emberkereskedelemről, a Bári 

sej-t (Nagy lányt), amely az oláh cigány közösségek nőkkel kapcsolatos szokásairól szól, vagy az Amari 

kris-t, mely az oláh cigány hagyományokat és etikát, a cigány törvényt (romai kris) mutatja be.  

 

Oktatott az ELTE Interkulturális Pedagógia és Pszichológia szakán és a Szociálpszichológia tanszékén, 

a Szegedi Egyetem Romológia szakán és a Miskolci Egyetem Kulturális antropológia szakán. 

 

Közel húsz éve közvetlenül a nyomorban élők között dolgozik (elsősorban Ózdon, a Hétes-telepen) 

azért, hogy olyan támogatások, szolgáltatások rendszerét működtesse, amely lehetővé teszi a nyomorból 

való kitörést.  

 

2011-ben rendszer szintű modellként jött létre az ózdi Van Helyed Alapítvány.  

2014-től a Van Helyed Stúdió alapítója és szakmai vezetője.  

Munkatársaival a hátrányos helyzetű, többségében roma diákok eredményes továbbtanulását segítik. 

Célja, hogy a családok bevonásával patronálja a gyermekek fejlődését. Jelenleg a Van Helyed Rendszer, 

egy oktatásfókuszú, egymásra épülő szolgáltatások rendszerének a kiépítésén fáradozik, amelyek 

képesek megtörni a nyomor reprodukciós köreit.  


