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Tudományos minősítés:  

A Szociológiai Tudomány kandidátusa (PhD) 

A megszerzés éve: 1996 

A disszertáció címe: „Valóság’70 - Beszédmódok a szociológiában” 

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:  

 ELTE BTK. filozófia szak (kitüntetéssel) 

A megszerzés éve 1984 

 

Egyéb végzettség, szakképzettség:  

 Nuffield College of Oxford, 1992  

 CCSU New Britain 1998 

 

A KRE-n oktatott tárgyai: 

 Gazdaságszociológia 

 Projektmenedzsment 

 Környezetgazdaságtan 

 Innovációmenedzsment 

 

A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök:  

2017 –  államtitkár, a Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához 

Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért 

Felelős Államtitkárság 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

2015 - 2017  Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 

Kancellári Kabinet, Tudásvagyon Hasznosítási Osztály 

osztályvezető 

• Az egyetemi innovációs eredmények nyilvántartása, 

• innovációs (K+F) eredmények értékesítése, 

• start-up, spin –off vállalkozások menedzselése, 

• finanszírozásszervezés start-up vállalkozások számára, 

• kiemelt egyetemi projektek menedzselése (informatika, energetika, 

smart sensorok, fémfeldolgozás, közlekedési rendszerek, 

járműtechnológia területén)  

 

2006 – 2015 Nyíregyházi Egyetem (jogelőd NYF) 

Gazdaságtudományi Intézet 

főiskolai tanár  

• Projektmenedzsment, innovációs menedzsment, és 

gazdaságszociológiai tárgyak oktatása 

 

2007 – 2014  Central European Research Associates 

Ügyvezető igazgató 

 üzletviteli tanácsadás, projektfejlesztés, felsőfokú oktatás, 

 projektelőkészítés a Széchenyi Tőkealap befektetéséhez, 
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 a vénaszenzor megoldások kifejlesztésében és értékesítésében való 

közreműködés nemzetközi piacokon, 

 Smart City fejlesztések modellezése, társadalmi-gazdasági hatások 

elemzése, 

 projektfejlesztési tanácsadás az MVM Zrt. számára, 

 a Paksi Atomerőmű térségébe tartozó települések gazdaságfejlesztési, 

energiamodernizációs stratégiáinak kialakítása, 

 a Paksi Atomerőmű új blokkjainak beruházásához kötődő az 

alvállalkozókat összefogó, a Lévai projekt keretében kidolgozásra 

került Magyar Energetikai Beszállítói Klaszter Megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítése, 

 a Magyar Energia Szektor és a tervezett Paksi Atomerőmű 

fejlesztéseihez kapcsolódó munkaerőt biztosító, szervező Energetikai 

Foglalkoztatási Társaság megvalósíthatósági tanulmányának és üzleti 

tervének elkészítése, 

 a Kalocsai kistérségben tervezett megújuló energiatermelési projektek 

(biomassza, törpe vízi erőmű) előkészítése (PA közreműködéssel), 

 a Pakson tervezett Intelligens Energiaügynökség –és 

Kompetenciaközpont kialakításának előkészítése 

   

2007 – 2011  Country Development Consulting (CDC) Budapest-Bukarest-Szófia 

ügyvezető igazgató /senior partner/ 

 Innovációs projektek fejlesztése és pályázatok kidolgozása a megújuló 

energiatermelés, megújuló energiatermeléshez szükséges kis 

kapacitású erőmű kifejlesztése, 

 a mezőgazdasági termelés és a helyi hálózat integrációja és 

fenntartása az alapanyag előállításához, 

 helyi együttműködés kialakítása az erőmű és KKV-k, egyetemek, helyi 

önkormányzatok és kutatási központok között, 

 tréning az FP7 projekt megtervezéséről és megvalósításáról (pénzügyi 

és költségvetési tervezés) 

 modern és hatékony logisztikai megoldások a termeléshez és 

eladáshoz az élelmiszeriparban, 

 az ellenőrzött és irányított termelés és eladás fejlesztése, 

 a kockázat csökkentése az élelmiszer biztonság területén, egy 

fenntartható alvállalkozói hálózat létrehozása, 

 EU projektek előkészítése és végrehajtása Romániában, Bulgáriában 

és Magyarországon, 

 Integrált Városfejlesztési Stratégiák kidolgozása,   

 agrár– és vidékfejlesztési projektek, Leader előkészítése és a 

végrehajtás menedzselése Romániában 

 

2007 – 2009  UNDP  

szakértő (chief advisor) 

 Cserehát Gazdaságfejlesztési Program makroprojektjeinek fejlesztése 

 

 

 

2002 – 2007  PROMEI Kht.  

ügyvezető igazgató 

 EU tanácsadás, projektfejlesztés, stratégiaépítés, 

 a gazdaságilag elmaradott és szociálisan hátrányos helyzetű 

kistérségek (34 kistérség) zászlóshajó programjának,  

 koordinálása, technikai támogatása, 

 a Versenyképességi Pólusok fejlesztési stratégiáinak koordinálása, 

a végrehajtás technikai támogatása, 

 Komplex ejlesztési Programok (43) előkészítése (log-frame 

elemzés, gazdasági hatásvizsgálat, szinergia vizsgálat, portfólió 

elemzés), 



Dr. Becskeházi Attila 

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv Tanácsadói Hálózat (200 

tanácsadó, koordinátor) működésének kormányzati 

koordinációja, 

 az Új Magyarország Vidékfejlesztési terv Kidolgozásában való 

részvétel (III-IV.tengely), 

 a nemfizetési hajlandóság előrejelzése Erste Bank, Takarék Bank, 

Ing Bank, 

 a magyarországi LEADER+ program képzési és felkészítési 

feladatainak végzése (2005-2006), 

 Norvég Alap – pályáztatás, értékelés, monitoring, ellenőrzés, I-II-

pályázati felhívás (2005-2007), 

 Project Generation Facility (PHARE) project - pályáztatás, 

szerződésmenedzsment, 

 Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) és az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv (2007-2013) tervezése, elemzések készítése, 

hatásvizsgálatok, koherenciavizsgálat, ex-ante értékelések, 

 Diplomáls Pályakezdők a Közigazgatásba program 

menedzseelése (2004-2005), 

 munkanélküliek képzése és foglalkoztatása az M3, M7, M30, 

autópályák építésénél (2004-2006), 

 Foglalkoztatási Társaságok alapítása (Nyírségi Foglalkoztatási 

Társaság, Békési Foglalkoztatási Társaság), tevékenységük 

szakmai támogatása, 

 PHARE dokumentumok archiválása, 

 A Magyar Kormány Ipari parki pályázati –és monitoring 

rendszerének működtetése, Ipari parki befektetői adatbázis 

létrehozása, működtetése, 

 Békés megye EU harmonizált Fejlesztési koncepciójának 

kidolgozása, 

 agrárbeszállítói program kialakítása, 

 a Magyar Innovációs Pólusok megszervezése 2005-2007 között, 

 innovációs pólusok és klaszterek hálózatának fejlesztése.  

 

2001-2002  ITDH Kht. 

igazgató 

 A Beszállítói Központ irányítása 

 K+F projektek előkészítése és implementálása  

 Beszállítói adatbázisok készítése, beszállítói rendezvények 

koordinációja, befektetési ajánlatok készítése  

 Diamond Electric (Suzuki), beszállítói mintaprojekt koordinálása  

 Grippen ellentételezési program vezetése 

 Klaszterek szervezése (innovációs, turisztikai, könnyűipari) 

 Kelet magyarországi Innovációs klaszter létrehozása 

 

1992-2001 Central European Research Associate 

ügyvezető igazgató 

 Klaszter fejlesztés, gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek 

előkészítése, 

 a General Electric Hungary Beszállítói Programjának előkészítése 

  

1999-2001 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

elnöki tanácsadó 

 Beszállítói Célprogram projekttámogatása, monitoringja,  

 a Beszállítói Célprogram és az Integrátori Beszállítói Program 

menedzselése, szakmai -és fejlesztési programjainak kialakítása, 

koordinálása, továbbfejlesztése, 

 a Széchenyi Terv Integrátori Beszállítói Programjának kialakítása, 

 a virtuális (innovációs) inkubátorház program kialakítása, 
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 a regionális gazdaságfejlesztési programok klaszterfejlesztési 

programjának kialakításában való részvétel, 

 az első magyarországi Információ Bróker képzés előkészítése, 

tanmenetének, tananyagainak összeállítása, a képzés 

koordinációjában való részvétel, 

 az álláskereső Job Explorer program magyarországi 

meghonosításában való részvétel, 

 az Információ Bróker program elterjesztése a regionális 

területfejlesztési programokban, a közoktatás területén, a 

beszállítói programokban 

 

1999-2000  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ Gmbh 

Frankfurt) 

  

Long time expert, 

 EU pályázaton elnyert forrásból két térségben Borsod és Dél 

Dunántúlon humánerőforrás fejlesztési programok előkészítése, 

menedzselése, szakmai koordinációja, 

 Két Tranzitfoglalkoztatási Társaság alapítása, munkájának 

segítése,  

 a két térséget érintő nemzetközi befektetési konferenciák 

szervezése, bonyolítása, vezetése,  

 magyar és német befektetők megjelenítése a térségben  

 

 

1996-1999 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

társelnök 

 KKV fejlesztés 

 Az MVA EU és kormányzati kapcsolatainak menedzselése 

 

  

1988-1998 MTA Politikai Tudományok Intézete 

programigazgató, tudományos főmunkatárs 

 

1992-1995 Miskolci Egyetem 

Szociológia Tanszék 

egyetemi adjunktus 

 Gazdaságszociológiai tantárgy oktatása, speciálkollégium 

vezetése 

 

1992-1996  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

Szociológia Tanszék 

Egyetemi adjunktus 

• Gazdaságszociológia, tudásszociológia tárgyak oktatás 

 

1981-1987  Bessenyei György Tanárképző Főiskola Nyíregyháza  

Társadalomtudományi Tanszék  

főiskolai tanársegéd 

 

Nyelvtudás:  

Angol: középfok 

Német: alapfok 
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