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A konferencia előadóinak rövid életrajza 

 

Atkári Csaba: szociológus, piac- és véleménykutató, a Conness Kft. tanácsadója. A kutatások 
mellett stratégiai tanácsadási és fejlesztési projektekkel foglalkozik. Korábban a TNS 
piackutató vállalatnál kutatási, majd stratégiai igazgatóként többek között új területek 
fejlesztéséért és a kommunikáció-kutatásokért volt felelős. 

Bajnai Gordon: a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány alapítója, 2009 áprilisától 2010 
májusáig a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke. Korábban kormánybiztosként a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség vezetője, majd az Önkormányzati Minisztérium, végül pedig a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium minisztere. 2000 és 2005 között a Wallis Rt. 
vezérigazgatója. A New York-i Columbia Egyetem és a washingtoni Johns Hopkins Egyetem 
vendégprofesszora. 

Balázs Péter: a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány felügyelő bizottságának tagja. A 
Közép-európai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora. Korábban Bajnai Gordon kormányának külügyminisztere, az Európai 
Bizottság biztosa, Magyarország Európai Unióhoz kiküldött állandó képviselője, berlini, bonni és 
koppenhágai nagykövet, 2002 és 2003 között a Külügyminisztérium integrációs és 
külgazdasági államtitkárságát vezeti.  

Daróczi Gábor: 2009-től a Romaversitas Alapítvány programigazgatója. Korábban az Oktatási 
Minisztérium hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos, az 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal PHARE-irodájának vezető munkatársa, a Soros Alapítvány 
programvezetője, az országos Egészségfejlesztési Központ munkatársa. Miniszteri biztosként 
nevéhez fűződik az integrált felkészítés fogalmának bevezetése és szabályozása, a 
beiskolázási körzethatárokra vonatkozó törvény-módosítások és a Települési Esélyegyenlőségi- 
tervek. 

Hélène Giacobino: a The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) európai igazgatója, 
korábban a szervezet stratégiai és fejlesztési igazgatója. Ezt megelőzően 15 éven át egy 
ügyvédi iroda nemzetközi hálózatának képviselőjeként dolgozott. A J-PAL kutatói számos 
országban végeznek tudományos vizsgálatokat; nemzeti kormányokkal, illetve civil 
szervezetekkel működnek együtt a szegénység felszámolását segítő programok 
megvalósításában. 

Herczog Mária: tagja ENSZ a genfi székhelyű Gyermekjogi Bizottságának. Számos magyar és 
nemzetközi (UNICEF, Európa Tanács, WHO) gyermekvédelmi témájú kutatásban és 
projektben vett és vesz részt, valamint több ízben működött közre hazai jogszabályok 
kidolgozásában. A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szociálpolitika projektje Monitoring 
Bizottságának tagja. 
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Egbert Holthuis: az Európai Bizottság szociális védelmi és társadalmi befogadási stratégiai 
szervezetének helyettes vezetője, ez a szervezeti egység felelős az Európa 2020 Stratégia 
okos, fenntartható és befogadó növekedési szakterületén a tagállamok szakpolitikai 
intézkedéseinek koordinációjáért. 2004 óta dolgozik a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek 
Főigazgatóságán Brüsszelben. Korábban, a kilencvenes években a holland kormányban 
dolgozott, majd különböző vezetői pozíciókat töltött be a Bizottságnál. 

Keszthelyi András: politikai szakértő, korábban Bajnai Gordon, illetve Gyurcsány Ferenc 
politikai főtanácsadója. 2003-tól Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke a Gyermek-, Ifjúsági- és 
Sportminisztériumban, a '90-es években Demszky Gábor főpolgármester sajtófőnöke, illetve az 
SZDSZ kampánytanácsadója, majd a Synergon Informatikai Nyrt. kommunikációs igazgatója. 
2010-től független politikai, illetve kommunikációs tanácsadóként dolgozik. 

Kiss Péter: politikus, 1990 óta a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, a frakció 
Szociálpolitikai Munkacsoportjának elnöke,  jelenleg a parlament Foglalkoztatási és 
Munkaügyi Bizottságának tagja. A Horn-, a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-
kormányokban különböző miniszteri tisztségeket töltött be: összesen öt évig volt 
foglalkoztatáspolitikáért felelős tárcavezető és ugyancsak öt évig volt a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezető miniszter. Bajnai Gordon kormányában a társadalompolitika 
összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterként tevékenykedett. 

Köllő János: közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A nyolcvanas évek eleje 
óta rendszeresen publikál a munkaerőpiac, a jóléti rendszerek és a regionális 
egyenlőtlenségek tárgykörében. Az utóbbi években írt munkái elsősorban a képzetlen 
népesség foglalkoztatásáról, illetve az azt érintő gazdaságpolitikai lépésekről szólnak. 
Kezdeményező szerepet játszott az ELTE alkalmazott közgazdaságtani képzésének 
elindításában. 

K. Nagy Emese: a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
igazgatója. Intézményvezetőként a H2O (Hátrányos Helyzetűek Oktatása) Projekt oktatási 
csoportjának vezetője; a program célja egy olyan tanítási-nevelési módszer kidolgozása, 
illetve terjesztése, amely figyelembe veszi a gyermekek közötti szociokulturális különbségeket, 
és elősegíti a különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek 
együttműködését. 

Lázár János: politikus, a  FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának 
vezetője, 2002 óta Hódmezővásárhely polgármestere és Csongrád megye 6. számú 
választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Korábban a parlament Kulturális és 
Sajtóbizottságának, Szociális és Családügyi Bizottságának, valamint az Európai Unió Régiók 
Bizottságának tagja, a parlament jegyzője. 

Lelkes Orsolya: társadalomkutató közgazdász, a bécsi székhelyű European Centre for Social 
Welfare Policy and Research kutatóintézet tudományos munkatársa; a szegénység, az 
életminőség, a társas kapcsolatok, a szubjektív jóllét kutatásával foglalkozik. Korábban a 
londoni Centre for Analysis of Social Exclusion kutatója, a Pénzügyminisztérium kutatási 
osztályának vezetője, Magyarország képviselője a Miniszterek Tanácsa alá rendelt 
Gazdaságpolitikai Bizottságban. 

Matt Browne: a Center for American Progress vendégkutatójaként transzatlanti és nemzetközi 
progresszív hálózatok építésén dolgozik. Korábban az APCO Worldwide londoni irodájának 
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társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. A Tony Blair, Gerhard Schroeder, Goran Persson 
és Giuliano Amato által alapított Policy Network egykori vezetőjeként számos progresszív 
vezetővel, miniszterelnökkel, illetve olyan nemzetközi szervezetekkel dolgozott szorosan 
együtt, mint az ENSZ és a WTO. 

Medgyesi Márton: szociológus, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója. Fő 
szakterülete a jövedelmek eloszlása, a nemzedékek közötti magán- és közösségi transzferek, 
valamint szociálpolitikával kapcsolatos attitűdök tanulmányozása. Medgyesi a TÁRKI számos 
nemzetközi projektjében vesz részt, többek között a „European Observatory on the Social 
Situation” projektben, valamint a Growing Inequalities' Impacts (GINI) EU FP7 kutatásban. 
Rendszeresen tart szociálpolitikai előadásokat a Corvinus Egyetemen. 

Mózer Péter: szociálpolitikus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék oktatója. 1998 óta foglalkozik az államháztartás jóléti újraelosztásának 
társadalom- és gazdaságpolitikai kérdéseivel, valamint az adózás és a szociálpolitika 
lehetséges kapcsolódásaival. Szakértője volt a Parlament Szociális Bizottságának, majd a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium tanácsadója, az Államreform Bizottság főtanácsadója, a 
Szociális és Munkaügyi Intézet igazgatója. 

Niedermüller Péter: a Demokratikus Koalíció alelnöke, etnográfus, kulturális antropológus. 
Kutatásai a modern társadalmak változásaira, azok különböző részterületeire, valamint a 
politikai folyamatok kulturális elemzésére terjednek ki. Cikkei, tanulmányai külföldi és hazai 
szakfolyóiratokban, valamint az Élet és Irodalomban, illetve a galamus.hu-ban jelentek meg. 

Oszkó Péter: a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke, a 
PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, a TMC First Kft. társalapítója, 
partnere. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere, korábban a Reformszövetség 
gazdaságpolitikai és adókoncepciójának egyik kidolgozója. 2007 és 2009 között a Deloitte 
Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, azt megelőzően több nemzetközi jogi és 
adótanácsadó cég vezető munkatársa, tanácsadója. 

Scharle Ágota: közgazdász, PhD (University of Oxford). 2008 óta a Budapest Intézet vezető 
kutatója, alapítója és ügyvezető igazgatója. Korábban a Pénzügyminisztérium Közgazdasági 
Kutató Osztályának elemzője, majd vezetője, az EU-EPC munkapiaci csoportjában 
Magyarország képviselője. 2003 óta a Közpénzügyi Füzetek társszerkesztője, 1994 óta oktat a 
Corvinus Egyetemen. Fő szakterülete a foglalkoztatáspolitika, adózás, szociálpolitika, 
kormányzati hatékonyság. 

Schmidt-Hegedüs Dóra: a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
2010-ben Bajnai Gordon miniszterelnök kabinetfőnöke, korábban a válságkezelő program 
végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ezt megelőzően az Önkormányzati Minisztérium 
fejlesztéspolitikai főtanácsadója, majd a miniszteri titkárság vezetője, később pedig a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfőnöke, a Külügyminisztérium EU 
gazdaságpolitikai főosztályának szakmai koordinátora. 

Simon Mihály: Rimóc település volt jegyzője, jelenleg a Társaság a Szabadságjogokért 
munkatársa. Korábban Hollókő jegyzője, számos fejlesztési beruházás pályázati 
lebonyolításában vett részt. 2007-ben lett a Szécsényi Gyerekesély Program vezetője az MTA  
Gyerekszegénység Elleni Program munkatársaként. Jelenleg Göngyöspatán dolgozik; az itteni 
cigány lakosság érdekképviseletét látja el. 
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Szél Bernadett: a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője, szociológiából doktorált. 
Korábban kutatóként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek 
Irodájánál, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnál. Aktuális kutatási területe a 
családszociológia és családpolitika, valamint az állami kapacitás. Több kutatócsoport tagja, 
számos hazai és nemzetközi projektben vesz részt.  

Szigetvári Viktor: a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány kuratóriumának tagja, a Szigetvári 
és Társai Kommunikációs Vállalat ügyvezető társtulajdonosa. Korábban Bajnai Gordon 
miniszterelnök kabinetfőnöke, Gyurcsány Ferenc 2006-os és az MSZP 2006-os és 2010-es 
kampányfőnöke a parlamenti és az önkormányzati választásokon. 

Tarnai Zoltán: szociálpolitikus, mintegy 20 éve tevékenyen részt vesz a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat életében, jelenleg a szociális módszertani feladatok vezetője. 

Tóth István György: a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója, egyetemi 
magántanár a Corvinus Egyetemen. Korábban több nemzetközi szervezet (OECD, Világbank) 
tanácsadójaként is dolgozott. Kutatási témái: társadalomszerkezet, jövedelemeloszlás, a jóléti 
állam gazdaságtana, értékek és attitűdök. Számos hazai és nemzetközi összehasonlító 
társadalomtudományi kutatás vezetője. 

Váradi Balázs: a Budapest Intézet vezető kutatója, partnere, az ELTE Közgazdaságtudományi 
Tanszékének tudományos munkatársa. 1997 óta folyamatosan ad Magyarországon és 
külföldön köz- és oktatáspolitikai tanácsokat, többek között Magyarország Oktatási 
Minisztériumának, a Világbank megbízásából a grúz kormánynak. 2007-ben Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök főtanácsadója, számos hazai és nemzetközi egyetem oktatója. 

 


