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SZERZŐINK

Brachinger Tamás
1967-ben született Baján. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen 
folytatta. Végzettségét tekintve népművelő és humán erőforrás menedzser. 
Művelődésszervezőként kezdett dolgozni, majd 1998 óta a felsőoktatásban 
tevékenykedik. Először az Eötvös József Főiskolán oktatott. A Társadalomtudományi 
Intézet vezetője volt 2011 és 2013 között. Tanított az Általános Vállalkozási Főiskolán 
és a Közművelődési Intézetnél, Kecskeméten. Jelenleg az ELTE PPK Andragógia és 
Művelődéselméleti Tanszékének munkatársa. Fő kutatási területe a civil szervezetek/
civil társadalom és a közhatalom kapcsolatának, esetleges együttműködésének 
vizsgálata.
E-mail: tamas.brachinger@ppk.elte.hu

D. Babos Zsuzsánna
(1986) Okleveles andragógus. (ELTE PPK, 2011) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi  Doktori Iskola végzett ösztöndíjas 
PhD. hallgatója. Jelenleg az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszékén 
tanít óraadó oktatóként. Kutatási területe az önkéntesség andragógiai folyamatainak 
vizsgálata. Korábbi tudományos tevékenységei és eredményei: Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia V. helyezet (2009), III. helyezet (2011); részvétel az „Egyetemes 
értékek az egyetemen” c. kutatásban. A Települési- és közösségfejlesztési civil szervezet 
elnöke 2011-óta.
E-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Hinzen Heribert
Heribert Hinzen professzor (1947) a bonni és heidelbergi egyetemeken végezte 
egyetemi tanulmányait. Doktori címét Tanzánia felnőttoktatásáról írt disszertációjával 
nyerte el a komparatív tanulmányok területén. 1977-től a Német Népfőiskolai 
Szövetség (DVV) központjában, majd a szövetség képviselőjeként Sierra Leonéban 
és Magyarországon (1996-1999) dolgozott. Két periódusban – 1991-95, majd 1999-
2009 között is – ő volt a szövetség központi irodájának vezetője Bonnban, majd 
ezt követően Laoszban nyitotta meg alapító igazgatóként a DVV Dél- és Délkelet 
Ázsiai Regionális Irodáját. Egyidejűleg összehasonlító neveléselmélet szakterületén 
a Phnom Penh-i Egyetemen a nem-formális oktatás, az élethosszig tartó tanulás, 
valamint a fiatalok és felnőttek szakképzése tantárgyait oktatja. A PTE, a Iasi és 
Bukaresti Egyetemek tiszteletbeli professzora, tiszteletbeli doktori címet is elnyert a 
Pécsi Tudományegyetemen.  A korábbiakban a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács 
(ICAE) és az Európai Felnőttoktatási Egyesület (EAEA) alelnöke. Számos kiadvány és 
kiadvány-sorozat szerkesztője, beleértve az Adult Education and Development, az 
International Perspectives of Adult Education, a Bildung und Erziehung lapokat és a 
jelen folyóiratot. 
E-mail: hinzen@dvv-international.la
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Maróti Andor 
1927-ben született. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
magyar nyelv és irodalom szakán végezte, emellett tanult a történelem és az újságíró 
szakokon is. 1961-től 1995-ig oktató volt az ELTE Bölcsészeti Karán a népművelés-
szakán, docensként nyugdíjazták. Kandidátusi értekezését a kultúra fogalmának 
fejlődéséről írta és védte meg 1977-ben. Nyugdíjazása után 2008-ig tanított még az 
ELTE Tanárképző Főiskoláján, később Pedagógiai és Pszichológia Karán az andragógia-
szakon.
E-mail: maroti.andor@freemail.hu
 

Striker Sándor  Ferenc
(1953) egyetemi docens, irodalomtörténész, művelődéskutató. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi 
Intézetében az Andragógia Tanszék tanszékvezetője. Az ELTÉ-n magyar-népművelés 
és filozófia szakokon végez, általános és középiskolában tanít, majd a Közművelődési 
Információs Központ és az MTA Filozófiai Intézetének munkatársa. MTA-Soros-
ösztöndíjas, a Holland Királyi Akadémia rezidens kutatója (1989-90). A kulturális 
szaktárcánál 1991-től az új kulturális törvény kidolgozásának felelőse, közművelődési 
főosztályvezető. A londoni Magyar Kulturális Központ alapító igazgatója, kulturális 
diplomata. Irodalomtörténetből szerzi meg PhD fokozatát (1997), a Magyar 
Iparművészeti Egyetem, oktatója, a Német Népfőiskolai Társaság magyar irodája 
által kiadott felnőttképzési szakkönyv-sorozat szerkesztőségi bizottságának tagja. 
Kultúraelméleti és nemzetközi felnőttképzési tárgyakat oktat magyar és angol nyelven 
az ELTE BA, MA és doktori képzésében. A Kulturális Sokszínűségért Alapítvány elnöke, 
a Hagyományok Háza Baráti Köre és a Magyar Emlékekért  a Világban egyesületek 
tagja. 
E-mail: striker.sandor@ppk.elte.hu

Szabó Kata
1989-ben született Budapesten. Az ELTE PPK andragógia  művelődésszervező 
szakirányán végezte alapfokú tanulmányait (2012), majd a finnországi Turkui Egyetem 
MA hallgatója. Kutatási területe a kollaboratív és szervezeti tanulás valamint a városi 
innovációs hubok, mint aktív-produktív tanulási környezet. Tanulmányai alatt aktívan 
részt vett nemzetközi ifjúsági szervezetek munkájában, döntő részt a fenntartható 
fejlődés és nem-formális oktatás területén.
E-mail: szabo.kata004@gmail.com
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AUTHORS

Brachinger  Tamás
was born in Baja, Hungary, in 1967.  He graduated at the PTE University, Pécs. He 
made his degree as cultural organiser and then as human resource manager. He 
started working as a cultural organiser. Since 1998 he is working in the higher 
education., firstly, as a lecturer at the Eötvös József College. He got his PhD in Political 
Sciences in 2009. He was the head of the Institute of Social Sciences between 2011 
and 2013. Meanwhile, he taught at the Budapest College of Management and the 
Public Culture Institute, Kecskemét. At the present he works at the Department of 
Andragogy and Cultural Theory, Faculty of Education and Psychology of the ELTE 
University, Budapest. The main subjects of his research are the relations between 
the civil organisations/civil society and the decision makers, parties, politics and 
public institutions. 
E-mail: tamas.brachinger@ppk.elte.hu

D. Babos Zsuzsánna
(1986), conducted fellow PhD student at the Doctoral School of the ELTE Faculty 
of Education and Psychology. Took her MA in Andragogy at the Eötvös Loránd 
University in 2011. She is a part-time lecturer at the Department of Andragogy and 
Cultural Theory Department. Research areas: analysis of volunteering in andragogical 
processes. Previous scientific activities and achievements: 5th place (2009) and 3rd 
place  (2011) at the Hungarian National Student Conference. Participated in the 
research project „Universal Values at the University”. She is the Chairwoman of the 
non-governmental organization Settlement and Community Development since 
2011.
E-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu

Hinzen  Heribert
Prof. (H) Dr. Heribert Hinzen (1947) studied at the Universities of Bonn and 
Heidelberg, Germany, gaining a doctorate in comparative studies with a thesis on 
adult education in Tanzania. He has been working with DVV International since 1977 
in headquarters and offices in Sierra Leone and Hungary (1996 to 1999). He was 
Director of the Institute in Bonn twice from 1990 to 1995, and 1999 to 2009, before 
moving to Lao PDR to open the Regional Office for South- and Southeast Asia. 
Additionally, he teaches at the Royal University of Phnom Penh comparative studies 
of education, looking into non-formal education, lifelong learning, skills training 
for youth and adults. He is Honorary Professor at the Universities of Pecs, Iasi and 
Bucharest, and was awarded an Honorary Doctorate from the University of Pecs. 
Earlier he has  been Vice-President of the International Council for Adult Education 
and the European Association for the Education of Adults. He served in a number 
of editorial roles, including for Adult Education and Development, International 
Perspectives of Adult Education, Bildung und Erziehung as well as this journal.
E-mail: hinzen@dvv-international.la
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Maróti Andor 
was born in 1927. He gained his university degree in Hungarian Language and 
Literature, attending courses in History and in Journalism as well. He was a lecturer 
at the Eötvös Loránd University, Budapest in the field of Popular Education between 
1961-1995. He took his PhD on the Development of the Concept of Culture in 1977. 
After his retirement he continued lecturing in the field of Andragogy at the Faculty of 
Teacher Training College and then at the Faculty of Pedagogy and Psychology until 
2008.
E-mail: maroti.andor@freemail.hu

Striker Sándor F. 
born in 1953, associate professor, Head of  Department of the Department of 
Andragogy at the Institute of Education of the faculty of Psychology and Education, 
Eötvös Loránd University, Budapest. Holds MAs in Adult Education and Philosophy 
and a PhD in Literature. Acquired teaching experiences at primary and secondary 
school levels, worked as a researcher for the Institute for  Community Culture and for 
the Institute of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences. Soros Foundation 
grantee and Fellow-in-Residence at the Royal Dutch Academy of Sciences, NIAS 
in 1989-90. Director General at the Ministry of Culture and Education working on 
new cultural legislation after the changes. Cultural diplomat, founding director of 
the Hungarian Cultural Center, London. Lecturer at the University of Applied Arts, 
member of the Editorial Board of the adult education series of the Hungarian office 
of the German Folk Highschool Association.  Lectures BA, MA and Doctoral courses 
in Hungarian and in English at the  Eötvös Loránd University. Chairman of the 
Foundation of Cultural Diversity, member of Friends of the House of Traditions and of 
the Society for Hungarian Memorials Worldwide.
E-mail: striker@striker.hu

Szabó Kata
Born in Budapest, 1989, she graduated in Adult Education- Cultural Management at 
the Faculty of Education and Psychology at Eötvös Loránd (ELTE) University Budapest 
(2012).  Currently she is the student of the University of Turku in Finland, leading 
her Master’s research on collaborative and organisational learning, with a special 
focus on innovation hubs as active-productive learning environments. Between 
and throughout her studies she actively engaged in the work international youth 
projects and organizations, mainly in the field of sustainable development and non-
formal education.
E-mail: szabo.kata004@gmail.com
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