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SZERZŐINKRŐL 

Acsády Judit, az MTA Társdalomtudományi Kutatóközpont Szociológia 
Intézetének tudományos főmunkatársa. A Módszertani és kutatástörténeti 
osztály Kvalitatív Módszerek kutatási irányának vezetője. Az ELTE-n magyar-
angol és szociológia szakon szerzett diplomát. Ösztöndíjasként posztgraduális 
képzésen vett részt Amszterdamban (University of Amsterdam, 1990-91) és 
Párizsban (EHSS 1995-96). Doktori fokozatát 2005-ben védte meg, 
disszertációjának címe: Emancipáció és identitás. Fő kutatási területe a nemek 
társadalomtudománya, rendszerváltás utáni trendek, és társadalomtörténet, 
ezen belül a feminista mozgalmak története. Több nemzetközi kutatási 
projectben vett részt és vezetett hazai kutatásokat. Kutatási eredményeit 
rendszeresen közli, és konferenciákon ad elő. Az utóbbi években az ELTE-n 
és a Corvinus Egyetemen és a szegedi JGYTFK-n oktatott óraadóként. E-
MAIL. 

Barát Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének 
docense. 2000 ősze óta a Középeurópai Egyetem Társadalmi Nemek 
Tudománya Tanszékén vendégoktató. Az SZTE 2009-ben indult új, két éves 
anglisztika mester program gender szakirányának vezetője. Alapító 
szerkesztője a TNTeF: Interdiszciplináris E-folyóiratnak. 2005 óta szervezője a 
Szegeden évente megrendezésre kerülő gender konferenciának. Kutatási 
területe a feminista kritikai elméletek, különösen a feminista és queer 
elméletek határterületei, az identitás relációs modelljei, a nyelv, hatalom és 
ideológia viszonya, elsősorban a gyűlöletbeszéd különböző formáinak 
nézőpontjából vizsgálva, valamint a szexualitás/gender és nyelvhasználat 
összefüggéseinek kutatása. Rendszeresen jelennek meg tanulmányai 
nemzetközi és magyar folyóiratokban, kötetekben. Közéjük tartozik “The 
‘Terrorist Feminist’: Strategies of Gate-Keeping in the Hungarian Printed 
Media.” in M. M. Lazar (ed.) Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power 
and Ideology in Discourse (London: Palgrave, 2005, 205-228); „A gyűlöletbeszéd 
logikája.” Századvég, 2008. 48:2. 101-114; “Queer in Hungary: Hate speech 
regulation. Queering the speech/conduct binary.” in Lisa Downing and 
Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies (London: 
Ashgate, 2011, 85-98); a társszerkesztésben megjelent Ideological 
Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. című kötetet 
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013); ”Les-being and Identity-Politics: The 
Intersectionality of Sexual Identity and Desire” in Erna Appelt, Elisabeth 

mailto:acsady@socio.mta.hu
mailto:acsady@socio.mta.hu
http://www.complit.u-szeged.hu/images/barat_-_a_gyuloletbeszed_logikaja.pdf
http://www.complit.u-szeged.hu/images/barat_-_a_gyuloletbeszed_logikaja.pdf


 156 SZERZŐINKRŐL 

Grabner_Niel, Marion Jarosch, Michaela Ralser (eds) Identitätenverhandeln – 
Identitäten de/konstruieren. Innsbrucker Gender Lectures III (Innsbruck: Innsbruck 
University Press, 2015:151-174). E-MAIL. 

Berán Eszter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológia 
Intézetének adjunktusa. 2004-2006 között részt vett a Budapest 
Pszichoterápiás Adatbázis összegyűjtésében és lejegyzésében. 2010-ben 
szerzett doktori fokozatot a pszichológia tudományok területén, az Eötvös 
Loránd Tudomány Egyetem Pedagógia és Pszichológia Karán. Doktori 
értekezésében a terápiás interakcióval foglalkozott, ezen beül a narratív 
perspektíva váltás diskurzus-szabályozó szerepét vizsgálta. Tudományos 
kutatási területei közé tartozik a terápiás interakció elemzése, a narratív 
identitáskonstrukció vizsgálata, a kapcsolati háló kutatása, valamint a 
társadalmi nem/biológiai nem kérdéseinek pszichológiai összefüggései. E-
MAIL. 

Faragó Boglárka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett 
pszichológusi diplomát. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola 
Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, illetve ugyanitt kutatási 
asszisztens. Kutatási területe a külső-belső kontroll és az IKT-eszközök 
használata (információ és kommunikáció technikai eszközök), az IKT 
eszközök kontrollhely elvárásra gyakorolt hatása, és ezen hatások 
személyiségbeli és kognitív háttere. E-MAIL. 

Gergely Sára jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia MA 
szakjának interkulturális és interperszonális specializációjának hallgatója. 
2011-ben aktivistaként a brüsszeli Inclusive Education Conference magyar 
delegáltja volt. 2015-ben szerezte meg a pszichológia BA fokozatot. BA 
szakdolgozata feminista fogyatékosságtudományi keretben, az értelmi 
fogyatékosság és a társadalmi nemi szerepek témájában íródott. Ugyanebben 
az évben hallgatótársaival írt Értelmi fogyatékossággal élő személyek és társadalmi 
nemi szerepeik című tanulmányát különdíjjal jutalmazták az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián. Fő érdeklődési területe a feminista 
fogyatékosságtudomány, a kritikai pszichológia és a társadalmi 
egyenlőtlenségek. E-MAIL. 

Huszár Ágnes az ELTE és a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 
megbízott oktatója. Kutatásának súlypontjai a beszédprodukciókutatás, 
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szociolingvisztika, és gendernyelvészet. Legfontosabb publikációi: A 
gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében (2. kiadás; Budapest: 
Tinta Könyvkiadó, 2015); Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben 
egyezik a férfiak és a nők kommunikációja és nyelvhasználata? (Budapest: Tinta 
Könyvkiadó, 2009); A nő terei (Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011); 
Nationalism and Hungarian Education Policy: Are the Literary Works of 
Cécile Tormay, József Nyirő, and Albert Wass Appropriate for the Hungarian 
School Curriculum? AHEA 7 (2014); „A nyelvi szocializáció és az iskola,” in 
Varga Aranka (szerk.) A nevelésszociológia alapjai (Pécs. PTE Neveléstudományi 
Intézet – Romológiai és Neveléstudományi Tanszék – Wlislocki Herrik 
Szakkollégium, 2015, 273–293). E-MAIL. 

Joó Mária az ELTE BTK Filozófiai Intézetének nyugdíjazott oktatója, 
habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek 
Tudománya Kutatócsoport (TNT) külső tagja, rendszeres vendégelőadója.  
Fő kutatási területei feminista filozófia (test, erósz), mai politikai filozófia 
(identitáspolitika) posztstrukturalisták (kontinentális filozófia), etika, 
egzisztenciális fenomenológia, elsősorban Simone de Beauvoir. Rendszeresen 
publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, szerkesztett kötetekben. Utóbbi 
publikációi „The Second Sex in Hungary. Simone de Beauvoir and the (Post)-
Socialist Condition” AHEA 4 (2011); „Nach der Befreiung der Frau? Simone 
de Beauvoir in der post-sozialistischer Situation” in Querelles. Jahrbuch der 
Frauen- und Geschlechterforschung (2010, Bd. 15); „A feminista elmélet és a (női) 
test”, Magyar Filozófiai Szemle 2010/2 (54). E-MAIL. 

Pap András László alkotmányjogász, az MTA doktora, egyetemi tanár, az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete 
tudományos tanácsadója, az Alkotmányosság és jogállamiság kutatása osztály 
vezetője, a Közép-európai Egyetem Nationalism Studies Program, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és az ELTE oktatója. Számos szakfolyóirat 
szerkesztőségi tagja, több mint hetven előadást tartott nemzetközi 
tudományos konferenciákon. Több mint ötven tárgyat tanított, közülük 
húszat angol nyelven. Hat monográfia, hat tankönyv és több mint 200 
tanulmány szerzője. Kutatási területe az alkotmányjog, emberi jogok, 
kisebbségi jogok, valamint a jogalkalmazás, és az új média jelentette jogi 
kihívások. E-MAIL. 

Sebestyén Andrea jogász, az ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén 
harmadéves PhD hallgató. Jelenleg az Universite libre de Bruxelles (ULB) 

http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/140/209
http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/140/209
http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/140/209
mailto:huszaragnes1492@gmail.com
http://ahea.net/e-journal/volume-4-2011/14
http://ahea.net/e-journal/volume-4-2011/14
mailto:joodrmaria@t-online.hu
mailto:pap.andras.laszlo@tk.mta.hu


 158 SZERZŐINKRŐL 

vendégkutatója 2015. végéig. Diplomáját 2007-ben a Debreceni Egyetem jogi 
karán szerezte. 2009-ben elvégezte a University of Nottingham ’European and 
Global Policy’, majd 2013-ban a Central European University (CEU) ’Gender 
studies’ MA képzését. Gyakorló jogászi tapasztalata korai ügyvédjelölti 
munkájából, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogászaként eltöltött 
évekből származik (2010-2012). PhD projektje keretein / kereten belül a 
feminizmus és a jog területének együttművelését tűzte ki célul. Vállalásának 
fontos pillérje a ’legal feminism’/’feminist jurisprudence’/’feminist legal 
theory’ irányzat hazai megismertetése a magyar jog(rendszer) elemzésén, 
vizsgálatán, bemutatásán keresztül.A nőkkel szembeni erőszak területén 
értelmezhető bírói, törvénykezési joggyakorlat (ide értve pl. a szexuális 
zaklatást, a nemi erőszakot, partnerkapcsolatban elkövetett erőszakot) 
vizsgálata és a reprodukció kérdésköre áll érdeklődésének középpontjában. E-
MAIL. 

Tóth Andrea a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszékének tudományos segédmunkatársa. 
Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem angol, kommunikáció és 
szociológia szakjain végezte, ugyanitt 2009 és 2012 között az 
Irodalomtudományi Doktori Iskola Angol nyelvű irodalmak és kultúrák 
alprogramjának hallgatója. Doktori tanulmányaihoz elnyerte a Balassi Intézet 
Doktori Ösztöndíját. Tagja a Társadalmi Nemek Tudománya (TNT) 
Kutatócsoportnak. Fő tudományos érdeklődési és kutatási területe a nyugati 
feminista elméletek kelet-európai recepciója, a feminizmus mai magyarországi 
helyzetének vizsgálata, valamint a feminista és queer narratológia. E-MAIL. 

Zámbóné Kocic Larisa a Szegedi Tudományegyetem, Angol tanszékének 
tanársegéde, a TNT munkatársa. Kutatási területe a kora újkori irodalom 
(nőírók munkásága), a szóbeliség és az írásbeliség, az irodalom és a vallás 
kapcsolata, valamint a populáris kultúra elméletei és gyakorlata (fandom & 
comics studies, digital culture). A TNTeF online folyóirat szerkesztő 
asszisztense, és a Szegedi Tudományegyetem TNT Kutatócsoportjának 
honlapszerkesztője. E-MAIL. 
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