Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Adja meg utónevét és vezetéknevét

Tönkő Andrea
Magyarország, 1126 Budapest, Márvány u.48
+36308691678
tonko@mri.hu
Skype: andreatonko
Neme Nő | Születési dátum 1972.04.10 | Állampolgárság Magyar

SZAKMAI TAPASZTALAT
09/1995 - jelenleg

Kutató-elemző közgazdász, projekt menedzser
Városkutatás (Metropolitan Research Institute) Kft.
1093 Budapest, Lónyay u. 34
www.mri.hu
Tevékenységek, feladatok:
▪ Kutatásokban való részvétel, tanulmányok készítése az alábbi témakörökben: vagyongazdálkodás,
önkormányzati pénzügyi gazdálkodás, intézmény-szervezés és finanszírozás, gazdaságfejlesztés,
önkormányzati költségvetés
▪ Ország-tanulmány és esettanulmányok készítése a vízügyi szektor állapotáról és fejlesztési
lehetőségeiről
▪ Nemzetközi összehasonlító tanulmányok készítése a vízügyi szektorról
▪ Gazdaság és társadalom elemzések, gazdaságfejlesztési fejezetek kidolgozása számos projektben
▪ Oktatás, távoktatás (oktatási és távoktatási anyagok kidolgozása)
▪ Konferenciaszervezés, nemzetközi konferenciákon és workshopokon való részvétel
▪ Nemzetközi technikai segítség-nyújtási programokban való részvétel (stratégiai tervezés, projektmenedzsment és gazdaságfejlesztés témakörökben)
▪ Rendszeres oktatás a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen
önkormányzati gazdálkodás és közszolgáltatások szervezése témakörökben
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Részvétel az alábbi projektekben (kiemelt projektek):
2016-17: Részvétel az EBRD és a Kazah Kormány programjában – Szociális támogatási rendszer

kidolgozása a Kazahsztáni lakás és közüzemi szektorban
2016: Részvétel a XIII.Kerület Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kidolgozásában
2015: Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014-2020 – 314/2012 Korm. rendelet szerinti
megalapozó tanulmány és Stratégia elkészítése (gazdaság-elemző rész)
2015: Kreatív városok – jó gyakorlatok – részvétel a Pannon Egyetem Programjában
2014-2015: Habitat for Humanity International : Lakások energia-hatékony felújításának formái, és
az ehhez kapcsolódó finanszírozási struktúrák nemzetközi tapasztalatai (országtanulmányok:
Románia, Litvánia, Horvátország)
2014-2015: Részvétel a HOLCIm és a BME „Replan – Innovatív megoldások a városi
lakásproblémákra” című kutatási projektjében
2012-2014: Részvétel a MTA és a Debreceni Egyetem Közszolgáltatási Kutatócsoportja által a
„területi közszolgáltatások szabályozásai” című kutatási programban (szektorok: vagyongazdálkodás,
víziközmű és közlekedés)
2011-2012: Részvétel „A kormányzati modellek hatása a megfizethetőségre, fenntarthatóságra és
hatékonyságra” című GDN-OSI projektben (elméleti háttér, ország tanulmányok, esettanulmányok és
nemzetközi összehasonlító tanulmány kidolgozása)
2008.
Részvétel Berhida város Integrált Fejlesztési Stratégiájának elkészítésében
2000-2010: Részvétel a CEU, Világbank, LGI-OSI által szervezett 2Önkormányzati pénzügyi
kapcsolatok” című nyári egyetem lebonyolításában és az ehhez kapcsolódó távoktatási kurzus
moderálásában (témakörök: közszolgáltatások finanszírozása, kiemelt tekintettel a víziközmű
szolgáltatásokra)
2010-2012. Részvétel az ESPON „ Másodlagos növekedési pólusok (Secondary Growth Poles) és
területfejlezstés Európában” című projektek (esettanulményok készítése: Temesvár és Katowice)
2005:
Részvétel az OSI „Magyar-román önkormányzati gazdálkodási vezetők partnerségi
programjában” (összehasonlító elemzések készítése a pénzügyi és költségvetési gazdálkodásról)
2003-2005: Részvétel a USAID Regionális Infrastruktúra Programban (RIP) – témakör:
infrastrukturális projekt-menedzsment (ágazat: közlekedés és víziközmű szektor)
2002-2005:Részvétel az EU kutatási keretprogramban „A közvetítő szervezetek működésének
hatása a városi víz és szennyvízszolgáltatás strukturális átalakulására „ (Intermediaries) témakörben
2001: Részvétel az „Információáramlás az önkormányzatok és energiaszabályozók között” című
ERRA-LGI programban (oktatási anyagok kidolgozása monitoring, teljesítmény mérés, díjszabás és
alacsony jövedelmű fogyasztók/hátralékkezelés témakörében)
1996:
Részvétel az Urban Institute „ “Önkormányzati infrastrukturális beruházások támogatási
rendszere” című tanulmányának elkészítésében
1995-2000: Részvétel a USAID „Magyar önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának
modernizálása” című programjában ( tananyag kidolgozása, oktatási program összeállítása,
kapcsolattartás az amerikai partnerek és a magyar résztvevők között, a tréningek menedzselése,
előadások tartása közszolgáltatások finanszírozása és önkormányzatok költségvetés modernizálása
témakörökben).
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SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Angol

C1

C1

C1

C1

C1

Román

C1

C1

B2

B1

B1

Angol szakmai felsőfok, román általános felsőfok
Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek
Szervezési/vezetői készségek
Munkával kapcsolatos készségek

Számítógép-felhasználói
készségek

▪ Fejlett kommunikációs készség mind írásban, mind szóban, amelyet a kutatói, oktatói, projektmenedzselési feladatok, valamint konferenciákon, workshopokon való részvétellel szereztem
Jó szervezési és koordinációs kompetenciák
▪ több területet integrálni tudó személyiség
▪ gyors, hatékony és pontos problémamegoldó képesség
▪ kreativitás, nyitottság, pozitív hozzáállás
▪ felelősségteljes önálló munkavégzés, de elkötelezettség a csapatmunka iránt is
▪ eredményorientáltság, alaposság
▪ folyamatos szakmai fejlődés igénye
▪ jó alkalmazkodási készség
▪ Microsoft Office™ eszközök magas szintű használata – Word, Excel, Power-Point

Legfrisebb tanulmányok, publikációk:
•

•Hegedüs József – Tönkő Andrea: „ A területi közszolgáltatások szabályozási modelljei vagyongazdálkodási szempontból in”:
Kilengések. Közszolgáltatási változások. Szerk. Horváth M. Tamás. 53-79 old. Dialóg Campus. 2012

•

Hegedüs József – Tönkő Andrea: „A víz- és csatornaszolgáltatás alternatív strukturális modelljei és ezek változási irányai „. Külön
utak. Közfeladatok megoldásai. Szerk. Horváth M. Tamás. 11-33 old. Dialóg Campus. 2012

•

Tönkő Andrea – Szilágyi János Ede – Hegedüs József (2016) „Egy létfontosságú közszolgáltatás: Víziközmű szolgáltatás.
Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest, Dialóg
Campus, 39–113. o.•
Tönkő Andrea – Bartha Ildikó – Varjú Márton (2016): Szabályozás piacon: Közösségi közlekedés. Horváth M. Tamás – Bartha
Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest, Dialóg Campus, 775–841.o.
Szemző Hanna – Tönkő Andrea (2016): Kreatív városok – jó gyakorlatok. Miszlivetz Ferenc (szerk.): Kisvárosok reneszánsza,
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, KRAFT II, 2016

•

Fülöp Gy. - Gara o. – Horváth V. – Kovács K. – Tönkő A. : „Panelrehabilitáció-változatok. X. kerület Újhegyi lakótelep. REPLAN –
Innovatív megoldáspk a városi lakásproblémákra.81-97 old. Holcim Hungária Otthon Alapítvány, Budapest, 2015.

•

József Hegedüs – Gábor Péteri – Andrea Tönkő: Effects of Governance Models on Affordability, Sustainability and Efficiency of the
Water Services in Three Transition Countries (Armenia, Hungary, Romania). GDN Working paper Series. September 2013.
(letölthető)
Hegedüs, J. és Tönkő, A. 2007. „Az önkormányzati gazdasági társaságok szerepe a helyi önkormányzatok
vagyongazdálkodásában.” Vígvári, A. (szerk). A családi ezüst — Tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás témaköréből.
67-94. KszK ROP 3.1.1. Budapest.
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