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Célom elhívatott szolgálat a hosszú-távon is fenntartható minőségi emberi fejlődés érdekében,
amelyhez feltétlen szükség van a korporációk, amelyek nagyobbak, mint sok ország, és globálisan
működnek, fenntartható működésére a természet, környezet, a föld minket eltartó
ökoszisztémájának a védelme érdekében. Hét globális intézménynél dolgoztam: Világbank, ENSZ
Fejlesztési Programja,
ENSZ Környezetvédelmi Programja, ENSZ Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Szervezete, ENSZ Globális Megállapodás, Coopers & Lybrand (ma PwC), és a
Sumitomo „Sogo Shosha”; 24 év nemzetközi fenntartható fejlődést elősegítő munka áll mögöttem
25 fejlődő és átmeneti gazdaságú országban a világ minden tájáról. Nemzetközi környezetvédelmi
és társadalmi felelősségvállalást elősegítő egyezmények megvalósításával, betartatásával, középés hosszú-távú regionális és országos ágazati fejlesztési stratégiák, megvalósíthatósági és
hatástanulmányok, ágazati és regionális fejlesztési programok, projektek tervezésével,
megvalósítás irányításával, értékelésével, vonatkozó társadalmi érdekegyeztetések lefolytatásával
és szükséges jelentésszolgálattal foglalkoztam.

Tapasztalat és szakértelem összefoglaló:


2010-2012
Nemzetközi környezetvédelmi, fejlődés-gazdasági, stratégiai tanácsadó
OECD konferencián előadó a korporációk társadalmi fenntarthatósági felelősségvállalásáról, a
„UN Global Compact”-ről, „GRI”-ról, 17 „SDG”-ről és az ökológiai Javaslatok Magyarország
aktív részvételére a Duna Programban; nulla hulladék gazdaság stratégia zöld gazdaságélénkítés,
zöld munkahelyteremtés mellett; energia hatékonyság növelése közép- kelet-európai térségben; az
ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP) közösen a CEU nyári posztgraduális egyetemén tanított
három éven át a fenntartható fejlődésről, globális környezeti problémák helyi, regionális
megoldásairól, projekt tervezésről, és finanszírozási lehetőségekről, Millenniumi Fejlődési Célok
és Rio+20 problematikája, a paradigmaváltás szükségessége; előadásokat tartott a BME-n
környezetgazdasági témakörökben; e-tankönyvet írt az ELTE számára az ENSZ fenntartható
fejlődéssel foglalkozó intézményei szegénység elleni küzdelméről, gátló tényezőkről, lehetséges
megoldásokról; részt vett az iraki kurd kormányzat számára készített fenntarthatósági stratégiai
javaslat készítésében. „REC”-nél szakértő éveken át.

2009 szeptembertől 2010 januárig az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezete (Food and Agriculture Organisation) környezetvédelmi, fenntarthatósági
konzultáns a klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra, erdészetre és halászatra, és fordítva, azok
hatása a klímaváltozásra, vonatkozó adaptációs, megelőző, és enyhítő intézkedések, technikák és
lehetőségek különös tekintettel az Európa, Közép-Ázsia régióra; továbbá előkészített egy
regionális projektet a klímaváltozás adaptációjára és enyhítésére a Globális Környezetvédelmi
Alap (Global Environment Facility) finanszírozásában; megszervezett egy a klímaváltozás
kérdéseivel foglalkozó konferenciát, amelyen előadást is tartott a témában projektfejlesztési és
finanszírozási lehetőségekről, 17 ország bevonásával; elősegítette az 1 milliárdan éheznek
kampány sikerre vitelét többek között egy webinar tartásával Washingtonban.

2005 szeptemberétől 2009 augusztusáig az ENSZ Fejlesztési Programjának (United
Nations Development Programme) összekötője Magyarországon: irányította, koordinálta a
UNDP Magyarországgal kapcsolatos technikai segítségnyújtás tevékenységét, 12 projektjét több,
mint húszmillió US$ értékben a következő területeken: nemzetközi fejlesztési együttműködés,
szociális, munkaügyi, esélyegyenlőségi kérdések, roma integráció, klímaváltozás, energia-
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hatékonyság növelése, árvízvédelem, természetvédelem, Tisza vízgyűjtő integrált kezelése,
regionális fejlesztés, határon túlnyúló együttműködés), Balaton vízgyűjtő kezelés a klímaváltozás
tükrében, integrált terület és vízgyűjtő fejlesztés, stb. Vezette az EU/UNDP számos országot
átfogó vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) projektjét, amelyben a CSR helyzetét
mérték fel és országos CSR stratégiai javaslatokat fejlesztettek ki az érintettek bevonásával;
irányította az ENSZ Globális Megállapodás Magyar Hálózatát 4 éven át, szervezte
programjait, írta a GRI szerint a jelentéseket New Yorknak; koordinálta a UNDP részéről az
ENSZ reformja és biztonsági kérdéseit a Magyarországon jelenlevő egyéb ENSZ és nemzetközi
szervezetek vezetőivel (UNHCR, FAO, ILO, WHO, IOM, IMF, EBRD.

2002-2005
Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (United Nations
Environment Programme) a genfi irodáján vezetett egy globális pilóta projektet a nem
lebomló szerves mérgező vegyületek (POP-ok) a Stockholmi, Baseli és Rotterdami, illetve a
Montreali Nemzetközi Környezetvédelmi Egyezményeknek megfelelő teljes körű stratégiai
kiküszöbölésére számos pilóta országban: Barbados, Bulgária, Chile, Ecuador, Guinea, Kenya,
Libanon, Mali, Malaysia, Mikronézia, Pápua Új Guinea, Szlovénia és Zambia. A projekt és a majd
tízmillió US $ tisztán technikai segítségnyújtás teljes körű koordinációját, felülvizsgálatát,
nemzetközi globális, regionális és helyi konferenciákat, képzéseket is magában foglalt, globális
iránymutató és kommunikációs stratégia elkészítése mellett.

1992-2002
A Világbank és a Globális Környezetvédelmi Segélyalap (GEF) által
finanszírozott környezetvédelmi, energia- és vízügyi, továbbá infrastruktúrafejlesztési
projektjeinek (mintegy 200 millió US $) vezetője volt tíz éven át Közép- és Kelet-Európa
országaiban a Világbank Regionális Irodáján: ózonkárosító anyagok kiküszöbölése, integrált
vízgyűjtő kezelés, szennyvíztisztítás, csatornázás, város-, autópálya-, vasút-, közút-fejlesztés,
ország stratégiák környezetvédelmi részei, társadalmi, környezeti hatástanulmányok, projektek
értékelései, civil szervezetekkel és más nemzetközi szervezetekkel koordináció, kapcsolattartás;
nemzetközi közbeszerzési eljárások, értékelések, feladat-meghatározások gyakorlott ismerője.

1989-1992
A Környezetvédelmi és Infrastruktúrafejlesztési Csoport Vezetője a
Coopers & Lybrand Budapesti és Londoni Irodáin számos üzleti értékelést is végzett.

1986-1989
Három év jegybanki tapasztalat a Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
Főosztályán projektvezetőként.

1978-1986
Négy éven át mérnök-üzletkötő a Technoimpexnél és a Sumitomo
Corporation-nél; négy éven át lakó és középület építész-tervező, kivitelezés ellenőr.

Oktatás:
Oktatási intézmény/végzettség éve:
Harvard Egyetem
USA – 1995
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – 1991
Külkereskedelmi Főiskola – 1984

Képzés területe:
Szakmai téma:
Környezet-gazdaságtan Környezet-gazdaságtan és
bizonyítvány
gazdaságpolitikai elemzés
Nemzetközi pénzügytan Nemzetk. infrastruktúra-fejl.,
doktorátus
környezetvédelem finanszírozás
Külkereskedelmi
Nemzetközi üzletvitel és
üzemgazdász
kereskedelem
Okleveles
Építészeti és várostervezés
Budapesti Műszaki Egyetem
építészmérnök
Építészmérnöki Kar – 1978
Nyelvtudás: Magyar-anyanyelv; angol-felsőfokú, anyanyelvi szint; német-felsőfokú; francia-jó;
orosz és spanyol-alapszint.
Számítógép használat: minden közismert program (SAP, Office, etc.) flott használata.
Képességek, jellemzők: stratégiai szemlélet, jó kommunikációs, szervezői, irányítási és intuitív
készség, jól ír, szerkeszt, kreatív, motiváló, meggyőző, lelkesítő, innovatív, igazi csapatmunkás,
tökélyre törekvő; elszámoltatható, segítőkész, jól rajzol, fest.

