Mezei Bálint szakmai életrajza
Mezei Bálint 1984. szeptember 26-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait 1999 és
2003 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában
végezte humán tagozaton. 2004-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának történelem, illetve olasz nyelv és irodalom szakjaira, hagyományos,
osztatlan, államilag finanszírozott képzésben.
A 2004/2005-ös tanév tavaszi félévétől kezdve a pedagógusképzésben is részt vett. 2005 és 2008
között elvégezte a Kelet-Európa Tanszéken meghirdetett Történeti ruszisztika és modern
szovjetológia, valamint hallgatta a holokauszt-tanulmányok speciális programokat is.
2009-ben történelem szakon, 2011-ben pedig olasz nyelv és irodalom szakon diplomázott. Szakos
tanári diplomáit 2010-ben (történelem), valamint 2011-ben (olasz nyelv) szerezte. 2009
szeptemberétől 2012 augusztusáig az ELTE BTK Történelemtudományi Iskolájának ösztöndíjas
hallgatója a 19-20. századi kelet-európai történelem programon. Témavezetője Krausz Tamás
D.Sc. tanszék- és doktori programvezető, választott témája pedig „Az MSZMP és a nyugat-európai
kommunista pártok kapcsolatai 1956 és 1989 között, különös tekintettel az Olasz Kommunista
Pártra” volt. 2015 decemberében védte meg doktori disszertációját, tudományos fokozatot 2016ban szerzett.
2010 februárjától az Oroszvilag.hu posztszovjet hírportál szerkesztője Gyóni Gábor Ph.D.
főszerkesztő és Kecskeméti Gábor munkatársaként. 2009/2010-ben, illetve 2019 őszétől az
Eszmélet társadalomkritikai folyóirat szerkesztője.
2012 nyarától dolgozik Reményi József főhadnagy hagyatékának feltárásán és bemutatásán a
Reményi család szakmai konzulenseként. A doni fotós című kiállítás közreműködője és az azonos
című kiadvány (napló és album, megjelenés évei: 20151 ill. 20162) szerkesztője.
2010 szeptemberétől középiskolai tanárként is dolgozott, 2012 nyaráig részmunkaidőben, majd
2018-ig teljes állásban. 2010/2011-ben a Budapesti Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi
Középiskola és Szakiskola, 2011/2012-ben illetve 2012/2013-ban az érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Gimnázium, míg 2013/2014-ben a Budapesti 22. kerületi Kempelen Farkas Gimnázium,
majd 2014 augusztusától egészen 2018 augusztusáig a Budapesti 6. kerületi Kölcsey Ferenc
Gimnázium történelem és olasz nyelv szakos tanára. 2017 júniusában tanítványai OKTVeredményeinek elismeréseként „Kiváló versenyfelkészítő” díjat kapott az emberi erőforrások
miniszterétől, a független szakmai testület előzetes jelölése alapján.
2018 szeptemberétől az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai
Tanszék munkatársa. 2019 szeptemberétől a Történeti Ruszisztikai Centrum tagja és a
RussianStudies.hu (főszerkesztő: Szvák Gyula D.Sc.) online periodika szerkesztője.
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