Dr. Kis Annamaria
Szolnok megyeben, Kunhegyesen szuletett 1967-ben. Debreceni vegyipari tanulmanyait
kovetoen szakmat valtott es igazgatasszervezoi diplomat szerzett az Allamigazgatasi Foiskolan
1990 –en, majd 1997-ben jogaszkent vegzett a Jozsef Attila Tudomanyegyetem Allam esJogtudomanyi Karan. 1992-ben kitunteteses oklevellel fejezte be tanulmanyaimat a Rendortiszti
Foiskolan.
Az Egysesult Allamok beli tartozkodasa ota, a munka mellett a New York University-n ket tovabbi
teruletet is tanulmanyoz, az egyik a “Human Resources Management” -t es jelen pillanatban
“Global Affairs”, mely a vilag problemas ugyeit veszi gorcso ala.

2007 januarja ota, az ENSZ Titkarsagan, New York-ban a “Department of Safety and
Security/Office of Under Secretary-General/Policy, Planning and Coordination Unit”-nal dolgozik.
Az ENSZ Titkarsagan a nem olyan regen letrehozott foosztalyon, - melynek szuleteseben
szerepet jatszott a Bagdadban az ENSZ munkatarsai ellen elkovetett merenylet es az alapvetoen
megvaltozott biztonsagi kornyezet az egesz vilagban - irany - es vezerelveket kidolgozo, politikai
es biztonsagi strukturat kialakito egysegeben dogozik, amelynek celja lehetove tenni hogy az
ENSZ kepes legyen a sokkal koplexebb feladatait ellatni es egyben arrol is meggyozodjek, hogy
munkatarsai es azok csaladtagjai biztonsagban vannak a sok esetben igen veszelyes
korulmenyek ellenere.
Az Europai Unio Tanacs Titkarsagan / External Relations/ Civilian Crisis Managament/Police Unit
2005 aprilis – 2006 november kozott Brusszelben, mint nemzeti szakerto, az EVPB (European
Security and Defense Policy –ESDP) kereten belul letrehozott, az elso EU-s rendori muveletert
volt felelos, a “European Union Police Mission” ( EUPM) –ert Bosznia-Herzegovinaban. A misszio
elso harom eve utan az EU atgondolnta a misszio feladatait, amiknek osszhangban kellett lennie
az EU erofesziteseivel a regioban. A Tanacs titkarsagan a Politikai es Biztonsagi Bizottsag
(Political and Security Comitttee) politikai ellenorzese es strategiai iranymutatasa mellett, a
Dayton-i bekeszerzodes 11 mellekleteben megfogalmazottak megfeleloen reszt vett az EUPM uj,
fokuszalt feladatainak kidolgozasaban ami egy professzionalis, tobbetnikumu rendorseg
kialakitasat tuzte ki celul.
Department of Peacekeeping Operations (DPKO) Civilian Police Division, New York, 2001
november -2004 november munkatarsakent strategiai javaslatokat tett a bekefenntarto muveletek
rendori egysegeinek koncepciojra, amely altalaban helyszini adatgyujtesen, felmeresen alapultak.
A DPKO-nal harom ev alatt tobb, mint 20 orszagban jart Azsiaban, Afrikaban, Europaban es a
karibi Haitin; iranymutatast es tamogatast nyujtott az ENSZ bekefenntarto muveleteinek,
folyamatos kapcsolatban allt az ENSZ Biztonsagi Tanacsaval, a tagallamokkal akik anyagi es
rendori segitseget nyujtanak, valamint a konfliktusban resztvevo erokkel annak erdekeben, hogy
a BT mandatumat vegrehajtsak.
Kivetelesen szerencsesnek erzi magat hiszen az ENSZ Titkarsagan es az Europai Unio Tanacsa
Titkarsagan is dolgozhatott. A DPKO-nal toltott ido es megszerzett tapasztalat hozzajarult, hogy
megismerhesse a vilagot, tanulmanyozhassak kulonbozo krizis es konfliktus helyzeteket,
megertse, hogyan mukodik az ENSZ, mig a Brusszelben eltoltott ket ev kozel hozta az Europai
Uniohoz, a celjaihoz, az emberekhez es a felismereshez, hogy mennyire fontos ez nekunk
Magyarorszagnak.
Ket evet toltott bekefenntartokent Bosznia-Herzegovinaban es egy evet Egyiptomban. Tobb, mint
20 ev hazai es nemzetkozi rendori tapasztalat all mogotte. Szivugyenek tekinte a vilag bekejet es
biztonsagat.
Aktiv tagja a New York-i magyar fiatalokat tomorito szervezeteknek es az amerikai cancer
society-nek.
A francia nyelvet fontosnak tartja elsajatitani.

