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Bálint András Kossuth-díjas színművész, rendező, színházvezető. Jelentős film- és színházi szerepek tucatjait játszotta el (többek között Szabó István filmjeiben), több nagy sikerű önálló estet
állított össze és adott elő. Harmincéves igazgatása alatt (1995–
2016) a Radnóti Színház Budapest egyik legfontosabb művészszínházává vált.
Baráth Etele építész, politikus, c. egyetemi tanár (BCE), 2010
óta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja. 2004–
2006 között az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter,
1994 és 2010 között parlamenti képviselő volt. 1995 óta a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke.
Bojár Gábor Széchenyi-díjas fizikus, vállalkozó, az ArchiCAD
nevű építészeti tervező szoftverével világpiaci vezető pozíciót
elért Graphisoft szoftver-vállalkozás (1982), valamint Budapest
egyik fő kutató-fejlesztő központja, a Graphisoft Park (1998) és
az Aquincumi Technológiai Intézet (2010) alapítója.
Erdős Virág József Attila-díjas költő, író, drámaíró. 1993 óta
számos könyve jelent meg, a legsikeresebb a 2013-as Ezt is el
című verseskötet.
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Felcsuti Péter közgazdász, bankszakember, óraadó tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen. Korábban a Raiffeisen Bank (előtte az Unicbank) vezérigazgatója, egy időben a magyar bankszövetség elnöke volt. Utóbbi időben több közgazdaságtani és etikai
témájú könyvet fordított magyarra. Számos társadalmi felelősségvállalási kezdeményezés (Kiút program, Értéktér projekt és
mások) kezdeményezője és mozgatója.
Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológus, szociálpolitikus,
egyetemi tanár, az MTArendes tagja. Atársadalmi egyenlőtlenségek, struktúra, szegénység, társadalom- és szociálpolitika jelentős kutatója.
Gombár Csaba politológus, kutató, a Korridor Politikai Kutatások Központja igazgatója. Rendszeresen publikál közéleti kérdésekben, számos politikatudományi munka szerzője. 1990–1993
között a Magyar Rádió elnöke volt.
Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, az Élet és Irodalom
munkatársa. Mellettem elférsz című regényével (2011) elnyerte
a legrangosabb (nem állami) irodalmi kitüntetést, az Aegon Művészeti Díjat.
György Péter esztéta, médiakutató, egyetemi tanár. Az ELTE
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, a Média és Kommunikáció tanszék tanára. Közel két tucat tanulmányés esszékötet szerzője, az egyik legnagyobb hatású volt ezek közül az Apám helyett (2011).
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Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész, rendező, színházvezető. Őalapította és vezette a Merlin Színházat, volt a Nemzeti Színház igazgatója (2003–2008), jelenleg a szintén általa alapított szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója, emellett
számos szerepben játszik több budapesti színházban.
Kovács Árpád mérnök, közgazdász, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem oktatója. 1997 és 2009 között az Állami
Számvevőszék elnöke, 2008 óta a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, 2012 januárja óta a Költségvetési Tanács elnöke.
Lakatos Péter villamosmérnök, vállalkozó, a Videoton Holding
Zrt. és a Bravogroup résztulajdonosa, előbbinek társvezérigazgatója és igazgatósági tagja, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke. Awww.ad6kap6.hu
jótékonysági portál alapítója, az Átrium Film-Színház mecénása.
Laki Mihály közgazdász, az MTAKRTK Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatásai a vállalati magatartás, a privatizáció, az új hazai vállalkozói réteg és a piacok rendszerváltás utáni átalakulásának témakörére irányulnak.
Az MTAKözgazdaságtudományi Bizottságának, valamint több
szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Lantos Csaba közgazdász, szociológus, befektető, jelenleg elsősorban egészségügyi befektetései vannak. Korábban a CAIB
Értékpapír Rt. vezérigazgatója és az OTP Bank Rt. vezérigazgató-helyettese volt. Kulcsszerepet játszott a KELER Rt. 1993as alapításában, 2015 végéig aktív elnöke volt. A Széll Kálmán
Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Bolyai-díj egyik alapítója.
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Morcsányi Géza színházi dramaturg, fordító, 1995-től 2015-ig
a Magvető Kiadó vezetője volt, jelenleg a Líra Könyv Zrt. kiadói
igazgatója.
Nádas Péter Kossuth-díjas író, esszéista, a Digitális Irodalmi
Akadémia tagja. Legismertebb művei: Egy családregény vége
(1977), Emlékiratok könyve (1986), Saját halál (2004), Párhuzamos történetek (2005).
Oblath Gábor közgazdász, az MTAKRTK Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Kopint-Tárki
Konjunktúrakutató Intézet Zrt. tudományos tanácsadója. Kutatási területei: gazdasági felzárkózás, külkereskedelem és nemzetközi versenyképesség, pénzügypolitika, makrogazdasági statisztikák és makroökonómiai elemzés.
Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. vezérigazgatója. Kutatási területei: makrogazdaság, fiskális és monetáris politika, összehasonlító közgazdaságtan, szolgáltatások nemzetközi kereskedelme.
Róbert Péter szociológus, egyetemi tanár, a győri Széchenyi
István Egyetem oktatója, a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt.
vezető kutatója. Főbb kutatási területei: társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi mobilitás, az iskolai és foglalkozási életutak,
illetve a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódó lakossági
attitűdök és preferenciák vizsgálata.
Rudas Tamás az MTATársadalomtudományi Kutatóközpont
főigazgatója, korábban a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt.
tudományos igazgatója. Az ELTEegyetemi tanára, valamint a
Washingtoni Egyetem statisztika tanszékének külső professzora.
Kutatási területei: statisztika, a társadalomkutatás módszertana.
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Sik Endre szociológus, a szociológiai tudományok doktora, a
Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. programvezető kutatója, az ELTETársadalomtudományi Karának professor emeritusa. Kutatási területei: kapcsolati tőke, informális gazdaság,
xenofóbia, nemzetközi migráció, diszkrimináció, határkutatás.
Stumpf István alkotmánybíró, egyetemi tanár a győri Széchenyi
István Egyetemen. Korábban a Századvég Politikai Iskola Alapítvány elnöke, az MTAPolitikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTEoktatója. Főbb kutatási területei:
alkotmányosság, politikai szocializáció és generációk, pártok és
választói magatartások, kormányzás és kormányzati politikák.
Szelényi Iván a szociológia és politológia William Graham
Sumner professor emeritusa (Yale Egyetem), az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia és az MTArendes tagja, a Tárki tudományos tanácsadó testületének tagja. Fő kutatási területe a posztkommunista kapitalizmusok összehasonlító vizsgálata.
Szirmai Viktória Széchenyi-díjas szociológus, a szociológiai
tudományok doktora, egyetemi tanár, MTATársadalomtudományi Kutatóközpont. Kutatási területei: város-, illetve regionális
szociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség, társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét.
Tóth István György közgazdász, szociológus, a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója, egyetemi magántanár,
számos európai nemzetközi összehasonlító kutatás vezetője. Kutatási területe: jövedelemeloszlás, társadalomszerkezet, értékek
és attitűdök.
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Tölgyessy Péter alkotmányjogász, az MTATársadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei: hazai politika, alkotmányos
berendezkedés.
Valló Péter Kossuth-díjas színházrendező. Pályáját a veszprémi színházban kezdte, majd emlékezetes előadásokat hozott létre
a Vígszínházban. Három évtizede a Radnóti Színház művészeti
vezetője, arculatának egyik meghatározó személyisége.
Závada Pál Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia
tagja. Pályáját szociológusként kezdte, első könyve a Kulákprés
című szociográfia volt. 1990-től 2014-ig a Holmi szerkesztőjeként dolgozott. Nagy sikerű regényei közül a legutóbbi a 2014ben megjelent Természetes fény.

