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SZAKMAI TAPASZTALAT

2018Külgazdasági és Külügyminisztérium, Migrációs Kihívások
Kezeléséért Felelős Helyettes Államtitkár
 Magyarország migrációs kihívásokkal kapcsolatos nemzetközi álláspontja
kialakításának koordinációja; a multilaterális együttműködés keretében a
migrációval kapcsolatos magyar álláspont és érdekek megfelelő
képviseletének biztosítása; globális és regionális nemzetközi szervezeteket
érintő magyar külpolitikai irányelvek kidolgozása; az ENSZ és más
nemzetközi szervezetek napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatos
magyar álláspontok kialakítása; az ENSZ emberi jogi kérdések
minisztériumon belüli és tárcaközi koordinációjának irányítása, valamint az
ENSZ emberi jogi fórumain zajló magyar tevékenység és Magyarország
bilaterális érdekei összhangjának biztosítása;
20172018
Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi
Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkár
 globális és regionális nemzetközi szervezeteket érintő magyar külpolitikai
irányelvek kidolgozása; az ENSZ és más nemzetközi szervezetek
napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatos magyar álláspontok
kialakítása; a nemzetközi fejlesztési együttműködés és nemzetközi
humanitárius segítségnyújtási politika kidolgozása; az EU közös
kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspont kialakítása;
multilaterális és kétoldalú külgazdasági kapcsolatok fejlesztését érintő
nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és hazai jogi szabályozás
összhangja;
2016 – 2017 Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Fejlesztési és
Humanitárius Főosztály; főosztályvezető
 Magyarország 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi
fejlesztési szakpolitikai stratégiáinak és nemzetközi humanitárius
segélynyújtási szakpolitikai koncepciójának végrehajtása, koordinálása,
nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási célú támogatások
nyújtásának koordinálása, Magyarország OECD DAC csatlakozásának
előkészítése;
2015 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány; jogi igazgató
 az Erzsébet-program végrehajtása során az alapítvány, valamint a
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok szervezeti struktúrájához és
a tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódó döntések, megállapodások

jogi szempontú előkészítése;

2014 – 2015 Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztály;
főosztályvezető
 Magyarország nemzetközi közjogi ügyeiben és nemzetközi jogi
szervezetekben képviselet, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos
eljárásról szóló 2005. évi L. törvény alapján a miniszter hatáskörébe tartozó
feladatok ellátása;
2013 – 2014 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya; főosztályvezető
 a minisztérium képviselete nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon és
a nemzetközi és kormányközi szervezetekben, kormányközi/gazdasági
vegyes bizottságokban
2013
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társaság-felügyeleti
Főosztály; főosztályvezető
 a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok felügyelete
2011 – 2012 MKK Magyar Követeléskezelő
Részvénytársaság; jogtanácsos
 A társaság jogi képviseletének ellátása

Zártkörűen

Működő

2006– 2011 Dr. Dancs Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest; ügyvéd
 Büntetőjog, Versenyjog területén jogi képviselet ellátása
2002– 2005

Dr. Benke Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest; ügyvédjelölt

VÉGZETTSÉG

2006

Jogi szakvizsga

1997 – 2002

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és
Államtudományi Kar, Budapest

NYELVTUDÁS

Tárgyalóképes felsőszintű angol nyelvtudás
Társalgási szintű német nyelvtudás
OKTATÁS

Szent István Egyetem, Sportdiplomácia Képzés: Nemzetközi Jog tárgyban
szakoktató

