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ALmási miKLós az ELTE professor emeritusa, az MTA rendes tagja. Fő kutatási terüle-
tei: esztétika, drámaelmélet. Legutóbbi könyve: Ami bennünk van. A lélek a digitális kor 
viharában. Budapest, Fekete Sas kiadó, 2019.

bernáth LásZLó, az ELTE BTK Filozófiai Intézet, Logikai Tanszék Önvezető autók, au-
tomatizáció, normativitás: Logikai és etikai kutatások című kiválósági kutatócsoportjának 
tagja, egyetemi adjunktus; PPKE BTK Filozófia Tanszék, óraadó. Kutatási terület: 
szabad akarat és morális felelősség.
E-mail: bernathlaszlo11@gmail.com

erdéLyi áGnes az ELTE BTK Filozófia Intézetének professor emeritusa. Fő kutatási 
területe a 19. század végi és 20. század eleji német filozófia és társadalomtudomány.

Fehér m. istván az ELTE egyetemi tanára, az MTA rendes tagja. Kutatási területe a 
19–20. századi filozófia, a német idealizmus és az életfilozófiai, fenomenológiai, her-
meneutikai irányzatok.

ForrAi Gábor az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének egyetemi tanára.  Fő kuta-
tási területe: ismeretelmélet, tudományfilozófia, argumentációelmélet.
E-mail: forrai@gti.elte.hu

Gébert Judit (PhD) közgazdász, filozófus. Jelenleg az SZTE Gazdaságtudományi Kará-
nak oktatója. Fő kutatási területe az emberi jóllét közgazdaságtani és filozófiai meg-
közelítései.
E-mail: gebert.judit@eco.u-szeged.hu

GyenGe ZoLtán az SZTE Filozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Fő 
kutatási területe: Kierkegaard és Nietzsche filozófiája, a klasszikus német idealizmus 
és a német romantika. 

KApeLner ZsoLt a Central European University Filozófia Tanszékének PhD hallgatója. 
Kutatási területei a demokráciaelmélet, a globális igazságosság és a kritikai elmélet.

KeLemen János az ELTE professor emeritusa, az MTA rendes tagja. Kutatási területei: 
a nyelvfilozófia, az olasz irodalom és filozófia története, Dante filozófiája. Legutóbbi 
könyve: Lukács György racionalizmusa. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018.
E-mail: jim218@t-online.hu

LAKi János az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő kutatási 
területei: ismeretelmélet, nyelvfilozófia, tudományfilozófia.
E-mail: Laki.Janos@btk.mta.hu

Lányi András habilitált egyetemi docens, az ELTE Humánökológia Mesterszak oktató-
ja. Kutatási területei: az ökológia etikája és politikai filozófiája.
E-mail: land@tatk.elte.hu          

LobocZKy János az Eszterházy Károly Egyetem tanszékvezető főiskolai tanára. Fő ku-
tatási területe: Gadamer hermeneutikai filozófiája, klasszikus és modern történelem-
filozófiák, a modern ontológiai művészetfilozófiák.
E-mail: loboczky.janos@uni-eszterhazy.hu
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schwendtner tibor (1962) egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem BTK Filozófia 
Tanszék. Kutatási területe a fenomenológia és a filozófiai hermeneutika.
E-mail: schwendtner.tibor@gmail.com

vArGA péter András (1979) a BTK Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa. Ku-
tatási területei a 19–20. századi német nyelvű filozófia – különösen a korai fenomeno-
lógia – és ezek magyar recepciójának története, valamint a filozófiatörténet filozófiája.
E-mail: varga.peter@btk.mta.hu

weiss János (Dsc) a Pécsi Tudományegyetem Filozófia és Művészetelméleti Intézet Fi-
lozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Számos könyv szerzője és szer-
kesztője. Fő kutatási területei: a frankfurti iskola, a német idealizmus és romantika, 
esztétika, társadalomfilozófia.


