
 
 

Rövid életrajz 
 

Személyes adatok 
 
Név:    Dr. Takáts Attila 
Születési hely, idő:  Budapest, 1969. szeptember 2. 
Anyja neve:   Dr. Kedélyes Zsuzsanna 
Postacím:   1428 Budapest, P. F. 85. 
E-mail:    attila.takats@nfm.gov..hu 

 
Iskolai végzettség: 
 
 1995. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (nappali tagozat) – jogász 
 1999. BKE VKI (posztgraduális képzés) – közigazgatási menedzser 
 1989. Angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsga 
 1998. MAKI-MEH közigazgatási értékelemzői szaktanfolyam 
 2001. Közigazgatási szakvizsga 
 2005. Jogi szakvizsga 
 
Munkahelyek: 
 
 1987-89.    Villamos-energiaipari Kutatóintézet – operátor, programozó 

1990-91.    Érd Város Önkormányzata képviselő (Fidesz-SZDSZ) Környezetvédelmi  
        Bizottság elnök, frakcióvezető 

 1991-93.     Folyamszabályozó és Kavicskotró Rt. – jogi előadó                
1996-98.     Földművelésügyi Minisztérium Jogi Főosztály – jogász, európai harmonizációs       

    munkacsoportok jogi szakértője 
1998.           Miniszterelnöki Hivatal – informatikai jogi szakértő 
1998-2000. Oktatási Minisztérium, OKÉV – jogi főtanácsadó 

   2000-2002. Jegyző, Esztergom Város Önkormányzata 
2003-2008. Közigazgatási jogi szakértő 
2006-2007. Főkert Zrt., vállalkozási és vagyongazdálkodási igazgató-helyettes 
2008-  Szakmai főtanácsadó, jogtanácsos, közigazgatási menedzser Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium és jogelődjei. 

 



Munkaterületek: 
 

Jogszabály-előkészítés, Európai Uniós jogharmonizáció, informatikai jog, 
közoktatási kodifikáció, támogatási szerződések és kincstári vagyon. Központi 
költségvetési és gazdasági társaságok szervek ki- és átalakítása és hatékonyságjavító 
modernizálása. Pályám során vezetői és tanácsadói munkakörökben dolgoztam. 

 
Személyiség:  

 Nagy munkabírás, kreativitás, kezdeményező-készség, problémamegoldás. Angol 
nyelven középfokon, orosz nyelven alapfokon kommunikálok. 2010-ben a Magyar 
Köztársaság ezüst érdemkereszt kitüntetésben részesültem. Öt fiúgyermek édesapja 
vagyok. 

 
Egyéb szerepek:  

 Közigazgatási pályafutásom során főként szervezetfejlesztéssel foglalkoztam. A 
Minisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezetének vagyok elnökségi tagja, 
pártpolitikai tevékenységet nem végzek. Több egyesület munkájában veszek aktívan 
részt. Rendszeresen publikálok 
 
 Aktív kerékpáros életet élek, rendszeresen támogatom a kerékpáros munkába-
járással kapcsolatos programokat, rendezvényeket. A VeloCITY Global 
konferencián 2012. nyarán Magyarországot képviseltem. 
 
 

Rövid szakmai programvázlat és motivációs levél 

 

A Magyar Kerékpárosklub (MK) tagjaként és a közlekedésért felelős minisztérium régi 

dolgozójaként kettős motiváció vezetett arra, hogy megpályázzam az MK elnökségi 

tagságát. 

 

Az agglomerációban nőttem fel, ahol a kerékpár a közlekedés legelemibb eszköze volt és 

ma is az, így a Budapestre költözésem komoly fordulatot hozott életemben 1995-ben, 

akkor bizony nem mertem a városban bringára pattanni, így a cengázás a vidéki házikóm 

környékére szorítkozott évekig. 

 

2009-ben aztán valami megváltozott bennem, vettem egy városi bringát és azóta azzal 

járok minden nap, munkába is. 

 

Ez a változás aztán az egész hozzáállásomban, szemléletemben megjelent. Eleinte nem 

volt könnyű a minisztériumi kollégákkal elfogadtatni, hogy öltönyös állásba is lehet 

kerékpárral járni, de mostanra szerencsére a mi közvetlen környezetünkben is szépen 

elterjedt – köszönhetően a BAM-nak is. 

 



Az NFM-nél és intézményeinél mára masszív szakmai és kollegiális bringás 

kapcsolatrendszer alakult ki, amelynek aktív alakítója vagyok. Hazánkat a nyári 

VeloCITY Global rendezvényen is ezért képviselhettem. 

 

Az MK tagja idén lettem, bár az adóm 1%-át már régóta ideirányítom, de mostanra érett 

meg bennem a döntés, hogy még aktívabb és szervezettebb szerepet kívánok betölteni a 

hazai kerékpározás csúcsszervezetében, amennyiben ehhez megkaphatom a megtisztelő 

bizalmat. 

 

Amiben talán leginkább hasznos lehetek az egyesület és tagjai részére: 

 

 szervezetkialakítási, fejlesztési, menedzselési tapasztalatok; 

 a közfinanszírozási rendszer, a támogatási lehetőségek ismerete; 

 egyesületi vezetői múlt, tapasztalatok; 

 professzionalista, jó értelemben vett bürokrata hozzáállás; 

 gyakorlati jogi ismeretek, jogszabály-előkészítési gyakorlat és kapcsolatrendszer; 

 a kormányzati szektor átfogó ismerete, pártpolitika-semleges hozzáállás; 

 elkötelezettség a hétköznapi tömeges kerékpárhasználat további elterjesztése, 

fejlesztése mellett. 

 

A fentiek alapján ezúton kandidálok az elnökségi tagságra, egyúttal megköszönöm a 

lehetőséget, hogy elolvastátok rövid bemutatkozásom. 

 

 
 
Budapest, 2012. november 29. 
 
 
       Dr. Takáts Attila 


