Bánfalvi István
nyugdíjas szociálpolitikai szakértő
1988 márciusa és 1990 áprilisa között a Csehák Judit vezette
Szociális és Egészségügyi Minisztériumban a szociálpolitikáért
felelős államtitkár. Ez idő alatt az elnökletével működő
széleskörű szakértői bizottság kidolgozta és vitára bocsátotta a
szociálpolitika távlati fejlesztési koncepcióját, irányította - Ferge
Zsuzsával társelnökként - a szociális szakképzési bizottságot,
melynek eredményeként Magyarországon 1990-ben elindult a
felső- és középfokú szociális szakemberképzés. Tagja volt az
ENSZ mellett működő EUROSOCIAL [European Center for
Social Welfare Policy and Research] igazgatótanácsának. 1989-ben vezette a Nemzeti
Kerekasztal Tárgyalások [NEKA] szociálpolitikai albizottságában a szocialista
delegációt.
1990-től máig szakértőként, tanácsadóként dolgozik a szociális védelmi politikák
szakterületein. Ez idő alatt számos szakmai megbízás, fejlesztési projekt
megvalósításában vett részt. Horn Gyula miniszterelnök Tanácsadó Testületének
tagja (1995). Az Államháztartási Reform Bizottság [szociális, egészségügyi és
nyugdíjreformokat előkészítő] Jóléti Albizottságának vezetője (1995-1996) és a
kormány európai csatlakozási felkészülést segítő Integrációs Stratégiai
Munkacsoportjának szociálpolitikai koordinátora (1996-1998). A szociális tárca
tanácsadójaként
a
szociális
törvény
távlati
megújítását,
valamint
a
társadalomstatisztikai adatok felhasználói hasznosítását szolgáló munkabizottságokat
vezetett (2002-2006). Részben ezek folytatásaként vezette az Államreform Bizottság
szociális és foglalkoztatási munkacsoportját (2007-2008). Jelenleg is elnöke az
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának
(2001-től), és tagja a Budapest Bank Budapestért Alapítvány kuratóriumának (1994
óta).
Kezdeményezte
és
vezette
a
feltétel
nélküli
alapjövedelem
magyarországi modelljét kidolgozó „LÉT” független szakértői munkacsoportot.

Havasi Éva
Szociológus, a KSH nyugdíjas statisztikai főtanácsadója
Pályafutását kutatóként kezdte az MTA Szociológiai Kutató
Intézetében, majd egyik alapítója volt a hátrányos helyzetű
fiatalokat, munkanélkülieket segítő Munkanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodájának (MUFTI). 1995-től az elmúlt évig a
KSH munkatársaként dolgozott. Kezdetben a KSH
rendszerváltás utáni első sikeres jövedelmi felvételnek, s

ezt követően szegénységvizsgálatának szakmai felelőseként, később a Háztartásstatisztikai osztály vezetőjeként, s legutóbb a KSH Módszertani főosztályának
munkatársaként. Szakterülete: jövedelem- és fogyasztás statisztika, a
szegénységkutatás, a szegénység mérésének tartalmi- és módszertani kérdései.
Publikációi közül „A szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon”
című tanulmányát (Szociológiai Szemle, 2002/4) 2003-ban az MTA Polányi Károly
díjával jutalmazták, 2011-ben Éltető Ödönnel közösen Gyulai Ferenc díjat kapott az év
legjobb cikkéért: „A hazai jövedelemegyenlőtlenség főbb jellemzői az elmúlt fél
évszázad jövedelmi felvételei alapján” (Statisztikai Szemle, 2009/1). Jelenleg óraadó
tanárként dolgozom a Zsigmond Király Főiskolán.

Jeney Sarolta
közgazdász
1975-ben
városszociológusként
indult,
majd
közgazdászként dolgozott és szociálpolitikával is
foglalkozott. 1996-98-ban részt vett az Integrációs
Stratégiai Munkacsoport munkájában. 2000-2001-ben a
Miniszterelnöki Hivatal felkérésére szociális támogatási
formákkal kapcsolatos számításokat végzett. 2001-2002ben
a
Főpolgármesteri
Hivatal
Gyermekés
Ifjúságvédelmi Ügyosztályán pénzügyi csoportvezetőként
dolgozott. 2003-2011-ben kontrolling-vezetőként dolgozott a Dimenzió Egyesületben,
majd az Igazságügyi Hivatalban. 2006.évi megszűnéséig tagja volt az 1992-ben
alapított Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány kuratóriumának.
2005-2006-ban a Gödöllői Református Gyülekezet Számvizsgáló Bizottságának
vezetője volt. 2007-2008-ban részt vett az Államreform Bizottság szociális és
foglalkoztatási munkacsoportjának munkájában. A feltétel nélküli alapjövedelem
magyarországi modelljét kidolgozó „LÉT” független szakértői munkacsoport tagjaként
megalapozó számításokat végzett.

Kovárik Erzsébet
Jogász, jelenleg ügyvéd
A közigazgatási jog a szeretett jogágam, így kerültem kapcsolatba a szociális
igazgatással, a szociálpolitikával.
Tanítottam, kutattam és a gyakorlatban is kipróbáltam magam ezeken a területeken.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának elvégzése után kutatóként dolgoztam a ma
már csak néhány közigazgatással foglalkozó emlékében élő Magyar Közigazgatási
Intézetben, közigazgatási jogot tanítottam éveken keresztül a Rendőrtiszti Főiskolán,
és részt vettem a köztisztviselők képzésében, vizsgáztatásában.

2004-ben megbízott elnöke voltam az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalnak, majd az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közigazgatási
államtitkára 2006-ig.
Ezt követően a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban miniszteri biztosként a
„Legyen jobb a gyermekeknek” gyermekszegénység elleni program minisztériumi
felelőse voltam. 2008-tól 2010-ig a SZMM szociálpolitikai szakállamtitkáraként
dolgoztam.

Radnai György
nyugdíjas tanácsadó
a Pénzügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára
1974-től
kezdve
a
rendszerváltásig
a
társadalmi
közkiadásoknak, azaz a költségvetésből az egészségügyi, a
szociális, a kulturális, és a közigazgatási feladatok
finanszírozásának gyakorlati és politikai kérdéseivel
foglalkoztam. Tagja voltam – képviselői státusz nélkül – az
Országgyűlés társadalombiztosítási bizottságának is.
A rendszerváltás után, gazdasági igazgatóként részt vettem
Magyarország egyik legnagyobb privát egészségügyi
intézményének működtetésében, megalapítottam az első
magyar fogászati pénztárat, majd a Pénztárfelügyelet elnökeként tevőleges szerepet
játszottam az önkéntes pénztárak szabályozási környezetének alakításában.
Vezettem a magánpénztári törvényt megalkotó munkacsoportot. A 2002. évi
kormányváltás után a Miniszterelnök társadalom- és gazdaságpolitikai főtanácsadója,
majd az egészségügyi reform kormánybiztosa, végül a Pénzügyminisztérium
közigazgatási államtitkára lettem. Az újabb kormányváltást követően a Garantiqa Rt-t
vezettem. Az állami reformbizottságban a nyugdíj-albizottság irányítása volt a
feladatom. A legutóbbi kormányváltást követően lettem „átmeneti” nyugdíjas
tanácsadó.

Rakovics Márton
egyetemi hallgató
2011-ben végezte el a ELTE Szociológia BA képzését, majd
ugyanezen évtől az ELTE Survey statisztika mesterszak hallgatója.
Több szociológiai kutatásban részt vett, mint kérdezőbiztos és
adatelemző; jelenleg egy Európai Unió által finanszírozott kutatásifejlesztési projekt kutatója, illetve tanszéki demonstrátor a
Társadalomtudományi Kar Statisztika tanszékén.

Szikszainé Bérces Anna
nyugdíjas költségvetési, társadalombiztosítási szakértő
Az 1980-as évek közepén a Pénzügyminisztérium szakértőjeként
részt vett a gyermekgondozási díj konstrukció kidolgozásában,
bevezetésének
előkészítésében,
az
egységes
társadalombiztosítási rendszer szabályozásának kialakításában.
Az 1990-es évek elején meghatározó tagja volt a szociális törvény
pénzügyi megalapozását, a gyermekvédelmi törvény bevezetését
előkészítő szakmai munkabizottságnak. Szakértőként részt vett az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztári szabályozás kialakításában.
Közreműködött az 1998-tól bevezetett társadalombiztosítási reform
előkészítésében, megalapozásában.
Fontos szerepe volt a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételi- kiadási
struktúrájának folyamatos fejlesztésében, korszerűsítésében.
Több évtizeden át részt vett a munkanélküli és a családtámogatási rendszer
szabályozásának alakításában, 1997.-2010. között a Pénzügyminisztérium
Társadalmi Közkiadások Főosztályának vezetőjeként.
A Hadigondozottak Közalapítványának első kuratóriumi elnöke 1994-től 2011-ig.
Jelenleg nyugdíjas szakértőként a HVG Adózóna társadalombiztosítási szakértője, s
oktatóként tevékenykedik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központnál.
A LÉT kidolgozásában költségvetési, társadalombiztosítási szakértőként vett részt.

