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Bayer József

egyetemi tanár, filozófus-politológus, (szül . 1946. március 1 . Pilisszentiván) . Népművelés és

filozófia szakos diplomát szerzett a KLTE-n és az ELTÉ-n 1973-ban, illetve 1976-ban.

Posztgraduális tanulmányokat végzett szociológiából a frankfurti Goethe Egyetemen,

politológiából az amerikai Harvardon. A filozófiai tudományok kandidátusa, a

politikatudomány doktora .

1991-1994 között a Bécsi Egyetem vendégprofesszora, 1996-tól habilitált tanszékvezető

egyetemi tanár, az ELTE BTK-n a politikaelméleti szak alapítója . 2004-től az MTA levelező

tagja .

1998-tól az MTA Politikai Tudományok Intézetének igazgatója . 1997-2003-ig a Magyar

Politikatudományi Társaság elnöke volt . Oktat egyetemen és főiskolán (ELTE, ZSKF),

kutatási területe a politikaelmélet és nemzetközi kapcsolatok . Tucatnyi könyvet és száznál

több tanulmányt publikált a politikaelmélet, a nemzetközi politika, a globalizáció és a média

témakörében, angol és német nyelven is .

Az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testületének kezdettől tagja, az előző ciklusban

elnökhelyettese volt.



Curriculums vitae
Személyes adatok :

	

név: Gyarmati László
szül.: Budapest, 1962 ilílius 2 .

Családi állapot :

	

nős, gyermekek Lili (1990) Fanni (1999)

Végzettség :

	

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar, magyar-orosz szak (1982-1987)

Nyelvismeret:

	

orosz (felsőfok), angol (középhaladó), francia (kezdő)

Munkahelyek :

9998 -

	

Országgyűlés Hivatala

1992-1998

	

Fidesz Központi Hivatal

9990 - 9992

	

Szochnut budapesti irodája

9987- 9990

	

Kőrösi Csorna . Sándor Gimnázium

Publikációk (1985-2005) :
,es

	

kritikák, recenziók, esszék, tanulmányok többek köpött a
Kortárs, a Na	ág, a Kritika, a Könyvvilág, a
Hungarológiai Értesítő, a Magyar Napló és a Filmvilág
hasábjain

,cs szerkesztőségi munkatárs a Jogállam c. folyóiratnál (1993-
98), olvasószerkesztő a Griff Gentlemans c . lapnál (1995-
1997)

,cs

	

fordítások a 2000 és a Medvetánc c. lapokban
les

	

szépirodalmi publikációk a Dunánál és a Prae c. lapokban
.cs

	

önálló kötet: A méz így meg úgy (11 kortárs beszélgetés,
Kortárs kiadó, 1999 .)

,K

	

közpolitikai elemzések a Magyarország Politikai
Évkönyve c. könyvsorozatban (1994, 1998, 2002)
publicisztikák a Magyar Nemzet c. lapban
interjú sorozatok a Kortárs és a Griff Gentlemans c .
lapokban

,cs



Előadások és tanulmányutak :

Budapest, 2005 . június 17 .

A.politikai kampányok természetrajza
(Neumann Stiftung,1993 ., Portugália, Sintra)

Politikai intézményrendszer és közigazgatás az Eg ey sült
Államokban
(DAC Foundation,1996 ., USA)

:Az Európa Tanács sajtó- ésprtevékenysége
(Magyar Országgyűlés, 2001 ., Franciaország, Strassburg)

Amit tudni akarsz a olitikai marketin - ol de sosem
merted megkérdezni
(Pro Minoritate Alapítvány, 2004., Románia, Bálványosa
Szabadegyetem)



ÖNÉLETRAJZ

Név: Antal Zsolt,

Születési hely és idő : Gyöngyös,1972 . .május 12.,

jelenlegi foglalkozás : médiaelemző, egyetemi tanársegéd,

2002. szeptemberétől a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Médiaműhelyének

vezetője,

2002. júniusától a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének Fidesz

által delegált tagja,

2000-től a Pázmány Péter Egyetem kommunikáció szakának oktatója,

2001-2002. között a Hungarian Review négynyelvű Magyarországot népszerűsítő lapot

kiadó Kht. felügyelő-bizottságának elnöke,

2002-től az EUI'h Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója,

2000-ben Közigazgatási Szakvizsgát tesz,

2000-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs Intézetének oktatója, a PR

szakirány alapító tagja,

1999-2002. között a Konrad Adenauer Stiftung és a FAZ - Institut szervezésében kisebb

megszakításokkal a német médiarendszert tanulmányozza,

1999 . október - 2002. jíunius a Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs

Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese, a kormányszóvivő közvetlen

munkatársa,

1998 augusztusa - 1999. szeptembere között a Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs

Központjának munkatársa,

1997-1998 között sorkatonai szolgálat teljesítése,

1997 német és angol . nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerez,

1996-ban a szegedi Fidesz szervezet tagja, városi csoportjának elnökségi tagja,



1995-97. délmagyoarországi regionális médiumok munkatársa, újságíró

1992-1997 között á József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerez

történész és tanári diplomát,

1990-1992. a németországi Boden-See melletti Überlingen város Waldorf iskolájában

nevelőtanár,

1986-1990. a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója.

Számos publikáció és kötet szerzője, társszerzője . Jelenlegi kutatási területei : a magyar

médiarendszer neuralgikus pontjai, köztük a közszolgálatiság és az intézményrendszer

kapcsolata, a média társadalmi befolyásolásában játszott szerepe, a média, mint a

társadalmi versenyképesség eszköze, a véleményszabadság alakulásának kérdései.

Publikációk (fontosabb megjelenések) :

„Magyar Médiahelyzet" című elemzőkötet szerkesztője, társszerzője (kiadás alatt), 2005 .

Századvég Kiadó .

„Médiabefolyásolasi technikák kislexikona" című kötet társszerzője, 2005. Századvég Kiadó,

„Véleményszabadság alakulása a médiában 2004-ben" cunmel, ORTT Stratégiai Kutatások

Programjának készített elemzés programvezetője, társszerzője

„Az eltékozolt jövő" című elemzőkötet médiafejezetének szerzője, 2004 . Századvég Kiadó,

„Mágikus képi befolyásolás" című tanulmány társszerzője, 2004 . május, Heti Válasz,

www.szazadveg.hu,

„Hol kel a Nap" című, Nap-kelte című reggeli műsor tartalomelemzésének társszerzője,

UFl, 2004 . október,

„ígéretek sodrásában" című elemzőkötet médiafejezetének szerzője, _ 2003. Századvég

Kiadó,

„A pénz amely politizál 1998-2003 ." című, közéleti lapok hirdetéseit ismertető elemzés

társszerzője, www.szazadveg.hu,

„Környezetszennyezés a médiában" című tartalomelemzéseket bemutatókötet társszerzője,

2002. Kölcsey Intézet .
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ÖNÉLETRAJZ

1955-ben születtem Dunaszentgyörgyön. Pakson érettségiztem, majd a
Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán
diplomáztam 1979-ben . Ugyanitt szereztem bölcsészdoktori oklevelet 1981,-ben .

A középiskolai tanári pályát Kiskunmajsán kezdtem, majd 1986-tól a
kecskeméti a Katona József Gimnáziumban folytattam, ahol ma is óraadó vagyok .

1994-ben meghívtak a Miskolci Egyetem szociológiai tanszékére, ahol azóta
főállásban, adjunktusként oktatok. Tantárgyaim : Politikatudományi alapismeretek,
Politikai szociológia, Magyar társadalomtörténet, Média és politika . 1998 óta
sajtótörténetet tanítok a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció szakán .

A nyolcvanas évek végén bekapcsolódtam az ellenzéki politizálásba . Alapító
tagja voltam az MDF-nek, majd kecskeméti városi elnök és az országos
választmány tagja lettem. 1989-ben időközi választáson mandátumot nyertem a
parlamentbe, majd 1990-ben ismét képviselővé választottak . Az országgyűlésben a
sajtóprivatizációt vizsgáló bizottság elnöke, majd a kulturális bizottság (azon belül
a sajtó albizottság) tagja lettem. 1993-ban az MDF radikálisaival kialakult
konfliktus következtében kizártak a frakcióból, ezt követően kiléptem a pártból is .
1994 óta nem vállaltam politikusi szerepet.

1994-95-ben a Batthyány Lajos Alapítvány ösztöndíjával egy évet töltöttem
az Amerikai Egyesült Államokban a John Hopkins Egyetemen, ahol a politika és a
média viszonyát tanulmányoztam.

1996-tól 1998-ig az ORTT tagja voltam (az MDNP jelölt), 1998-tol 2004-ig
a Panaszbizottságban tevékenykedem .

Politikai tárgyú cikkeim 1989 óta jelennek meg napi- és hetilapokban . Több
tucat politikai-politológiai elemzést közöltem különféle folyóiratokban és
tanulmánykötetekben. Kétszer kötődtem szorosabban egy-egy orgánumhoz: 1989-
90-ben a Ring című hetilap, 1994-95-ben a Magyar Nemzet című napilap
szerződéses munkatársa voltam . 2002-től politikai elemző műsort vezettem a
Magyar ATV-ben, majd a Magyar Televízióban .

Cikkeim háromszor jelentek meg kötetben : Melyik játékot játsszuk? (T-
Twins, 1994), Restauráció (Széphalon Könyven" ely, 1996), A győzelem ára
(Osiris, 2000) .

Írtam két politikai életrajzot : A miniszterelnök (Osiris, 1998), Orbán Nktor
(Osiris, 2002) .

Tagja vagyok a Magyar Politikatudományi Társaságnak .
2004-ben publicisztikai munkásságomért Pethő Sándor-díjjal jutalmaztak .
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Név: Honti Katalin

Születési hely, idő : Endrőd, 1948 . október 6 .

Családiállapot:.elvált, két felnőtt gyermek

Képzettség :

	

1969-1973 : Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-rajz szak

1976-1977 : MÚOSZ Újságíró Iskola, újságíró képesítés

Tanfolyamok, tréningek : 1980-1983 : Filozófia-esztétika szakosított tagozata

Eddigi munkahelyek :

	

1973-1974 : Szirmai Általános Iskola, magyar szakos pedagógus

1974-1988 : Csongrád Megyei Hírlap újságíró, rovatvezető

1988-2004: Magyar Távirati Iroda Rt. szerkesztőségvezető, tudósító

Egyéb : alapfokú számítógép-felhasználói ismeretek

Jelenleg egyéni vállalkozó .

Szakmai önéletrajz

`Szeged, 2005 . június 20 .

	

Honti Katalin



Önéietrajz

Dr. liosvai Gábor
Kisvárda, 1969 .október 24 .

Iskolák

• 9. sz. Általános Iskola, Nyíregyháza 1976-1984
• Pannonhalmi Bencés Gimnázium 1984-1988
• József Attila Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1989-1994
•

	

Birmingham University, Anglia, Az Európa Tanács ösztöndíja 1995

Munkahelyek

•

	

Jogi előadó az OTP és Kereskedelemi Bank Rt . Szabolcs- Szatmár- Bereg
Megyei Igazgatósága

	

1994
•

	

Ügyvédjelölt a Szabolcs- Szatmár- Bereg- Megyei Ügyvédi Kamaránál
1995-1997

•

	

Egyéni ügyvéd 1997-tő( Nyíregyházán, majd 2000-től Esztergomban
•

	

óraadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Európai Tanulmányok
Központjában 1998-tói és 2004-től a Szociológia Tanszéken

Egyéb
•

	

A Magyar Távirat Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének tagja 1998-tól
2001-ig, majd 2002-től ismételten

•

	

Társszerzőség az Osiris Kiadónál 2000-ben megjelent Médiajogi
kézikönyvnek

•

	

több előadás a Médiaműhely konferenciáin



Budapest, 2005. június 15 .

ÖNÉLETRAJZ

1942 április 7-én születtem Rákoshegyen . 1960-ban érettségiztem a Budapesti
Zenei Gimnáziumban. 1960 és 1963 között laboráns voltam az Egyesült Gógyszer- és
Tápszergyárban. 1963-ban felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Karára magyar-
történelem szakra. 1968-ban szereztem magyar tanári és általános nyelvész kutatói
diplomát ugyanitt .

1968 és 1972 között szerződéses tudományos segédmunkatárs voltam az MTA
Nyelvtudományi Intézetében és Szociológiai Kutatócsoportjában, valamint szerződéses
tanársegédként dolgoztam az ELTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén . Fő témáim a
generatív nyelvelmélet és a szociolingvisztika voltak .

1972 és 1975 kőzött aspiráns voltam. 1975-ben újra az MTA Nyelvtudományi
Intézetében kaptam szerződést tudományos munkatársként . Elkészült szociolingvisztikai
tárgyú kandidátusi disszertációm, de nem védhettem meg, s 1978 végén tudományos
munkatársi szerződésemet sem hosszabbították meg az Intézetben.

1979-től szabadfoglalkozású fordítóként kerestem a kenyeremet . Fordításaim
közül felsorolnék néhány tipikus művet : J. S . Mill : A szabadságról . Haszonelvűség.
(Magyar Helikon, 1980) ; Hannah Arendt: A forradalom . (Európa Könyvkiadó, 1991);
Polányi Mihály : Személyes tudás 141 . (Atlantisz, 1994) ; Thomas Paine: Az ember jogai .
(Osiris Kiadó, 1995) ; Isaiah Berlin : Az emberiség göcsörtös fája. (Európa Könyvkiadó,
1996); Polányi Károly: A nagy átalakulás (Mészáros Gábor kiadása, 1997) .

1991-ben rehabilitációs eljárás útján megkaptam disszertációmra a
nyelvtudományok kandidátusa fokozatot.

1998 és 2001 kőzött szervezőként dolgoztam az ELTE Szociológiai Intézetének és
Továbbképző Központjának posztgraduális média képzésében .

1997-től, a Magyar Távirati Iroda Rt . létrehozásától kezdve tagja vagyok az Rt .
Tulajdonosi Tanácsadó Testületének .

Pap Mária



Sipos Balázs életrajza

Sipos Balázs 1971-ben született Budapesten . Az ELTE Bölcsészettudományi Karán

történelem és politikaelmélet szakon végzett ; 1994-ben az Utrechti Egyetemen volt fél évig

ösztöndíjas. 2003-ban PhD-fokozatot szerzett. 1995 óta a Politikatörténeti Intézet kutatója,

2001 és 2004 között az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjasa .

1990-től néhány évig napi- és hetilapok munkatársa volt, 1995 óta felsőoktatási

intézményekben óraadó (ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék, ELTE AJK Magyar Állam- és

Jogtörténeti Tanszék, Budapesti Kommunikációs Főiskola) . Szerkesztője a Múltunk és a

Médiakutató című folyóiratoknak . Kutatási területé a magyarországi politikai újságírás és

politikai kommunikáció. E témákról több publikációja jelent meg, így például a „Politikai

újságírás mint hivatás" című könyve .

2002-óta az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testületének tagja .



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

I.

II.

Személyi adatok

Név:

	

dr. Halasi Tibor.

Szül. hely, idő :

	

Hajdúszoboszló, 1963 . október l i .

képesítés

Iskolai végzettség

Intézmény

	

időpont

ELTE ÁJTK

	

1988 .

Hőgyes Endre Gimnázium

	

1982 .
Hajdúszoboszló

jogász

érettségi

III. Tanfolyamok, egyéb végzettségek

Intézmény

	

időpont képesítés

IV.

ELTE Jogi Továbbképző

	

1991 .
Intézet

Munkahelyek

Intézmen

	

idő ont

jogtanácsosi-ügyvédi
szakvizsga

beosztás munkakór

Művészeti Szakszervezetek

	

1988-1991 . jogi munkatárs, jog-
Szövetsége

124 . sz. Ügyvédi Iroda

	

1991-2002 .

tanácsos

ügyvéd, irodavezető

ÁPV Rt .

	

1998-2002 . vezető jogtanácsos,

Halasi Ügyvédi Iroda

	

2003-

vezérigazgató-helyettes

ügyvéd, irodavezető,
mediátor(közvetítő)



V. Egyébjelentősebb betöltött funkciók, tisztségek

igazgatósági tag

felügyelő bizottsági tag

igazgatósági tag

igazgatósági tag

Ezen kívül a média területéhez kapcsolódóan tagja, illetve elnöke voltam a Magyar
Rádió Kuratóriuma Ellenőrző Testületének, továbbá ügyvédi tevékenységem során
megbízóim közzé tartozott az ORTT, valamint több a filmgyártás, a televíziózás az
írott és az elektronikus sajtó területén működő gazdálkodó és társadalmi szervezet,
intézmény.

Budapest, 2005 .júniusió.

Antenna Hungária Rt . 1998-2002.

Magyar Fejlesztési Bank Rt . 1998-1999 .

Regionális Fejlesztési
Holding Rt .

2000 .

MALÉV Rt. 2000-2002 .



Név DR. BOGLUTZ ISTVÁN

Munkahely
DR. BOGLUTZ ISTVÁN ÜGYVÉDI IRODA

1052 Budapest, Váci utca 25 .
Tel.: 266-3547 Fax : 318-7129

Születési hely, idő
Budapest, 1952 . december 16 .

Készült : 2005 június 13-án

Jogászi praxis
1992.01.01. -jelenleg: egyéni ügyvéd.
1981.01.01. - 1991.12.31 . : ügyvédi praxis a Bicskei Ügyvédi Munkakötősség tagjaként (Fejér
Megyei Ügyvédi Kamara)
1979.05.01 . -1980.12.31 . : ügyvédjelölt (Székesfehérvári 3 . sz . Ügyvédi Munkaközösség)
1977.09.01 . -1979.04.30. : jogi ivóelőadó a 11 . kerületi Tanácsnál .

Munkaviszony
1971.0701. -1972.08.30. : építésztechnikus a Fővárosi út- és Közműépítő Vállalatnál .

Tanulmányok
1972.09.01. -1977.06.30. : az ELTE ÁJTK elvégzése .
1975.07.01.-1975 .09.30. : tanulmányút az Amerikai Egyesület Államokban

(St. John University, Long Island, N.Y .) .
1967.09.01. -1971.06.30. : Kvassay Jenő Híd- és Vízmfiépítő Technikum elvégzése.

Idegennyelvtudás :
tárgyalóképes angolból

Egyéb információk

•

	

1997. -jelenleg: MTI Rt. FB. tagja (1998 . júniustól megbízott képviselője,
2001 . júliustól megválasztott elnöke)

•

	

az 1994 . évi XXIII . Tv-ben meghatározottak szerinti „átvilágítás" 2004-ben
2.B.IXXII-2812003 sz . alatt megtörtént .

•

	

1990.09.30. - jelenleg: önkormányzati képviselő (SZDSZ) Budapest Főváros 11 . ker .
Önkormányzatnál .

•

	

1990.09.30. -jelenleg: Jogi- és Közigazgatási Bizottság elnöke a Budapest Főváros 11 .
ker. Önkormányzatnál .

•

	

1989.09.01.-jelenleg: SZDSZ tagja .
•

	

1988.- 2002 . : a Független Jogász Fórum alapító tagja .
•

	

1977. -jelenleg: a Magyar Jogász Egylet tagja .
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