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SZAKMAI PROFIL 

Több mint tízéves szakmai tapasztalat nemzetközi humanitárius és fejlesztési területen 
programfejlesztés és -minőség, projektmenedzsment, monitorozás, értékelés, felelős működés és 
kommunikációs munkakörökben. Tematikus tapasztalat: gyermekvédelem, oktatás, migráció, 
menekültvédelem, humanitárius aknamentesítés, természeti katasztrófaválasz és civil szervezetek 
kapacitásépítése terén. Tereptapasztalat: első fázisú vészhelyzetekben, elhúzódó válságokban és hosszú 
távú fejlesztési kontextusokban szubszaharai Afrikában, Dél- és Délkelet-Ázsiában, Dél-Amerikában, a 
Közel-Keleten és Közép- és Délkelet-Európában. Elkötelezettség a folyamatos tanulás, csapatmunka, az 
analitikus és részvételen alapuló kutatási módszerek, interdiszciplináris megközelítések, az elmélet 
gyakorlatba ültetése és a gyakorlati tapasztalatok elméletalkotás során történő felhasználása iránt. 

 

KUTATÁSI ÉRDEKLŐDÉS 

TEMATIKUS: humanitárius aknamentesítés (hatékonyság, társadalmi-gazdasági hatások, béketeremtési 
vonatkozások) / DDR programok (hatékonyság, a volt gyermek- és női katonák bevonása) / 
“triple nexus” (humanitárius segély - fejlesztési együttműködés -  béketeremtés, emberi 
biztonság kontra hagyományos biztonság paradigma) / katasztrófakockázat-kezelés és 
reziliencia-növelés / felelős segélyezés (lokalizáció, kedvezményezettek részvétele, 
sokszínűség és befogadás, “do no harm”, terrorizmus elleni küzdelem) / a humanitárius és 
fejlesztési finanszírozás új lehetőségei (társadalmi célú befektetések, társadalmi 
vállalkozások, CSR) 

FÖLDRAJZI:   portugál nyelvű területek Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában / tágabb Latin-Amerika 
/ bármely ország az adott kutatási téma fókuszától és aktualitásától függően 

 

TANULMÁNYOK 

2008 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPA-TANULMÁNYOK – M.A. FOKOZAT 

KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM (CEU)  

Minősítés: Kiváló – Kitüntetéssel és Kiemelkedő Szakdolgozat-Díjjal 
Szakdolgozat: Towards “More, better and faster” – The Case of Austrian and Hungarian Development 
Aid (eredeti címmel angol nyelven) 

2007 

PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM SZAK – M.A. FOKOZAT 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM – BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Minősítés: kiváló 
Szakdolgozat: A poszt-koloniális Angola: Angola és Magyarország kétoldalú kapcsolatai 1975 és 2002 
között (portugál nyelven) 
 
KOMMUNIKÁCIÓ SZAK (ÚJSÁGÍRÁS SZAKIRÁNY) – M.A. FOKOZAT 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM – BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Minősítés: kiváló 
Szakdolgozat: A koszovói háború során elkövetett emberiesség elleni bűntettek reprezentációja a 
nemzetközi médiában (eredeti címmel magyar nyelven) 
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SZAKMAI TAPASZTALAT 

2020 – jelenleg 

REGIONÁLIS TANÁCSADÓ – MINŐSÉGI ÉS FELELŐS MŰKÖDÉS 

TERRE DES HOMMES – EURÓPAI REGIONÁLIS KÖZPONT – MAGYARORSZÁG 

Technikai tanácsadás és képzés helyzetelemzés, stratégiai tervezés, projektmonitoring, értékelés és 
tanulás, sokszínűség és befogadás, valamint elszámoltathatósági kérdések terén az albániai, 
görögországi, magyarországi, koszovói, moldovai, romániai és ukrajnai irodák, valamint európai 
regionális projektek számára. 

2019 – 2020 

FORRÁSSZERVEZÉSI/KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ 

CARE ASIA – THAIFÖLDI REGIONÁLIS IRODA – MAGYARORSZÁG (TÁVMUNKA) 

Kommunikációs anyagok készítése a CARE afganisztáni, bangladesi, nepáli, pakisztáni és Fülöp-szigeteki 
forrásszervezési erőfeszítéseinek támogatására. 

 
2017 – 2019 

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KOORDINÁTOR 

SAVE THE CHILDREN UK – HUMANITÁRIUS SEGÉLYCSAPAT (GLOBÁLISAN MOBIL) 

Pénzügyi támogatások kezelése, programfejlesztés, forrásszervezés, valamint kapacitásépítés 
projektciklus-menedzsment terén. Kiküldetések:  

 

Venezuelai migránsválság - Kolumbia (2019. január - március) – Pénzügyi Támogatási- és Pályázati 
Koordinátor 

Megszállt Palesztin Terület (2018. október - december) – Forrásszervezési Menedzser 

Uganda (2018. augusztus - szeptember) – Oktatási Konzorcium - Támogatásmenedzser 

Északkelet-Szíria (2018. május - június) – Pénzügyi Támogatás Menedzser 

Rohingya menekültválság – Cox`s Bazar, Banglades (2017. október - december, 2018. február - 
április) – Pályázati és Forrásszervezési Menedzser 

 
2017 

TERVEZÉSI, MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI MUNKATÁRS 

IFRC (NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT) EURÓPAI REGIONÁLIS HIVATALA – MAGYARORSZÁG 

Operatív jelentések, értékelések, és a Katasztrófaelhárítási Sürgősségi Alaphoz benyújtott kérelmek 
tervezése és/vagy elkészítése; technikai tanácsadás és kapacitásépítési támogatás a nemzeti társaságok 
részére. Értékelések, monitoring és adatgyűjtési eszközök tervezése. 

 
2016 

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI KONZULTÁNS 

CORPORACIÓN RED SOMOS – KOLUMBIA 

Bogota egyes kerületeiben a családon belüli és utcai bandák közötti erőszak magas kockázatának kitett 
marginalizált gyermekeket és fiatalokat célzó gyermekvédelmi tevékenységek részvételi értékelése. 
Technikai tanácsadás projekttervezésben és finanszírozási lehetőségek felkutatásában. 

 
2016 

PÁLYÁZATÍRÁSI TANÁCSADÓ 

NORVÉG MENEKÜLTÜGYI TANÁCS / NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC)  – BELGIUM 

Technikai tanácsadás az NRC kolumbiai, görögországi, iraki, mianmari, nigériai és törökországi irodái 
számára pályázatírási kérdésékben, finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatban, valamint az 
eredményalapú program- és projektirányítás és konzorcium-menedzsment terén. 
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2014 – 2016 

PROGRAM KOORDINÁTOR 

MINES ADVISORY GROUP – LAOSZ 

Projektmenedzsment, a programfejlesztés és éves üzleti tervezés támogatása, megvalósítást mérő és 
hatáskövetésre szolgáló eszközök kidolgozása. Kommunikációs tevékenységek irányítása, az 
aknamentesítés hatását bemutató emberi történetek készítése, és két UXO Látogatói Információs 
Központ, valamint az Információs Munkatársak menedzselése. 
 

2011 – 2014 

SZENIOR INFORMÁCIÓS MUNKATÁRS (2013-TÓL) / KOMMUNIKÁCIÓS KONZULTÁNS (2013-IG) 

UNHCR KÖZÉP-EURÓPAI REGIONÁLIS KÉPVISELET - MAGYARORSZÁG 
Regionális kommunikációs tevékenységek és társadalmi kutatási projektek koordinációja. Online 
kommunikáció menedzselése nyolc weboldalon és közösségi média felületeken, valamint a menekültek 
integrációját bemutató személyes történetek készítése. Az éves stratégiai tervezés, nyomonkövetés és 
beszámolás támogatása.  
 

2010 – 2011 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TUDÁSMENEDZSMENT-TANÁCSADÓ 

DED/GIZ – MOZAMBIK 

Két helyi civil társadalmi fórum (FOCAMA, Forum Terra) kapacitásépítése programtervezés, 
tudásmenedzsment, kommunikáció és tartalomkészítés terén. 
 

2009 – 2010 
NEMZETKÖZI KOORDINÁTOR 

AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY – MAGYARORSZÁG 

Finanszírozási pályázatok és donorjelentések készítése, donorkapcsolatok és kommunikációs 
tevékenységek menedzselése, az éves tervezés és az iroda általános irányításának támogatása. 
 

2009 
PROJEKT-ASSZISZTENS 

RICS EUROPE – BELGIUM 

Az európai marketingstratégia végrehajtásának támogatása, marketing felmérések és kutatási tervek 
kidolgozása, kapcsolattartás a tagokkal és az országos képviselőkkel a tagsági szolgáltatások terén. 
 

2008 – 2009 
KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORNOK (ROBERT SCHUMAN-ÖSZTÖNDÍJ) 

EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY – BELGIUM 

Tudósítás az Európai Parlament plenáris üléseiről és az ülésszakon belüli tevékenységekről, valamint 
kapcsolattartás az újságírókkal és a tematikus szakértőkkel a sajtó informálása céljából. 

NYELVISMERET 

• angol – felsőfok (C1) 

• spanyol – közép/felsőfok (B2-C1) 

• magyar – anyanyelv 

• portugál – közép/felsőfok (B2-C1) 

• német – középfok (B2) 

SZAKMAI ÉS DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK 

• Erős tervezési, rendszerezési és folyamatirányítási készség – program- és támogatáskoordinációs, kutatási, 
szervezési és más hasonló munkakörök révén. 
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• Hatékony írás-, kommunikációs és prezentációs készség – számos kutatási, pályázatírási és riportkészítési, 
valamint kommunikációs feladatok révén. 

• Csapatjátékos kapacitás-építő attitűddel, kulturális érzékenységgel és empátiával – változatos hátterű 
csapatokban történő közös munka révén. 

• Gyors alkalmazkodóképesség a változásokhoz és a kihívásokkal teli környezethez – számos, különböző 
kontextusban végzett terepmunka révén. 

• IT: MsOffice csomag (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint), Adobe Acrobat XI Pro, honlap tartalomkezelés 

PUBLIKÁCIÓK 

• Fejezetek: Milleniumi Fejlesztési Célok, Az ENSZ Afrikában, Magyar civil szervezetek Magyarországon és 
Afrikában, Önkéntesen Afrikában – Afrikáért In. Pillanatkép Afrikáról, Publikon Kiadó (2013), pp.78-85. ISBN 
978-615-5001-80-2 – link 

• Towards "more, better and faster"? Analysis of the management, quantity, quality and allocation of 
Austrian and Hungarian development aid by 2008, LAP Lambert Academic Publishing (2012) ISBN 978-
3845400891) – online nem elérhető 

• Angola és Magyarország kétoldalú kapcsolatai 1975 és 1993 között In. Külvilág, V. évf., 2008/1, pp. 29-47. 
ISSN 1785-5284  – link 

• Segélyezni csak fejlesztéssel együtt lehet In. Kistáska - Társad a társadalomban, ELTE Szociológia Tanszék, 
31. szám, 2006. március 14. – online nem elérhető 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

• Kutatási eredmények bemutatása: “Magyar Lászlótól az Ikarusz buszig 2008 
 – az angolai-magyar kapcsolatok története 1975 után” címmel portugál 
nyelven az ELTE Portugál Tanszéke fennállásának 30. évfordulója alkalmából 
rendezett konferencián – 2008. május 21-22., Budapest 

• Nemzetközi fejlesztési témákat tárgyaló cikkek készítése (önkéntes újságíróként) 2006-2007 
a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdász című havilapja számára 

• Szubszaharai afrikai fejlesztési témákat tárgyaló cikkek készítése (önkéntes újság- 2006 
íróként) a Nemzetközi Jogi Kutató és Emberi Jogi Megfigyelő Központ által működ- 
tetett africainfo.hu weboldal számára (időközben megszűnt) 

• Hat, egyetemes történeti kérdéseket vizsgáló monográfiákat bemutató 2005-2006 
kerekasztal-beszélgetés, valamint egy, „Afrika: fejlesztés és jövő” címet viselő 
kerekasztal-beszélgetés szervezése az ELTE-n 

FONTOSABB SZAKMAI KÉPZÉSEK 

• Személyi biztonság terepen dolgozók számára – jelenléti képzés, Clarity Security Training 2017 

• Humanitárius finanszírozás - képzéssorozat – online, PHAP-ICVA 2016 

• HEAT (Veszélyes Környezet Tudatosság) képzés – jelenléti képzés, Norwegian Refugee Council 2016 

• Bevezetés a katasztrófakockázat-kezelésbe 2015 
– vezetett e-learning kurzus, World Bank Group E-institute for development 

• Reziliencia, humanitárius fellépés és emberi fejlődés 2015 
– (auditált) online kurzus, HREA – Human Rights Education Associates 

• Környezet és emberi jogok 2015 
– (auditált) online kurzus, HREA és UN University for Peace Human Rights Centre 

• Üzleti világ és emberi jogok – (auditált) online kurzus, HREA 2015 

• OL341 – Közösségi alapú alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (1. modul) 2014 
– vezetett online kurzus, CSDi - Center for Sustainable Development (US) 

• Stratégiai Kommunikáció az Érdekérvényesítésért – jelenléti kurzus, UNHCR Global Learning Centre 2012 

http://europavarietas.org/sites/default/files/pillanatkep_afrikarol.pdf
http://www.kul-vilag.freeweb.hu/2008/01/hegedus.pdf

