
E számunk szerzői

bodNár JáNos Kristóf a Debreceni Egyetem Általános orvostudományi Kar Magatar-
tástudományi Intézetének adjunktusa. A DE BTK-n végzett magyar nyelv és iro-
dalom, valamint filozófia szakon, majd ugyanitt doktorált filozófiából, később pedig 
a Icahn School of Medicine at Mount Sinai-on szerzett diplomát bioetikából. Főbb 
kutatási területei: Wittgenstein filozófiája; bioetika.

czétáNy GyörGy az ELKH TKI Kritikai Tanulmányok kutatócsoport tagja, óraadó tanár 
a PPKE BTK Filozófia Tanszékén, valamint a Testnevelési Egyetem Társadalom-
tudományi Tanszékén. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Újkori filozófiatörténeti 
doktori iskolájában végezte. A disszertáció alapján megírt A transzcendentális illúzió 
keletkezése és története című könyve 2015-ben jelent meg a Cogito-sorozatban. 2019-ben 
két további könyve került kiadásra A transzcendentális probléma és A nagy narratívák 
összecsapása címen.

dombrovszKi ároN az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport tudomá-
nyos segédmunkatársa, valamint az ELTE BTK Filozófia Intézet doktorandusza. Ku-
tatási területei: fikcionalizmus, metafilozófia.
E-mail: dombrovszki.aron@btk.elte.hu
Weboldal: https://elte.academia.edu/AronDombrovszki

erdei iLdiKó a KRE HTK doktorandusza, a Pünkösdi Teológiai Főiskola adjunktusa. Ku-
tatási területei: Isaac Newton természetfilozófiája és teológiája, bibliai hermeneutika.

Gimes baLázs jelenleg az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Analitikus filozófia 
programjának végzős hallgatója. Kutatási területe az angolszász/analitikus filozófia, 
kiemelten az elmefilozófia története. A modern fizikalizmus meghatározását, illetve 
racionalitását vizsgálja kialakulásának és fejlődésének kontextusában.

HartL Péter (PhD, University of Aberdeen) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Filozó-
fiai Intézetének az NKFI által támogatott tudományos munkatársa, az MTA-Lendü-
let Morál és Tudomány Kutatócsoport tagja. Kutatási területei: David Hume, ismeret-
elmélet, tudományfilozófia, Polányi Mihály filozófiája.

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

Kertész GerGeLy tudományos munkatárs az ELKH-BTK Filozófiai Intézetében, a 
Morál és Tudomány Lendület Kutatócsoport tagjaként. Honorary Fellow a Durham 
University (UK) Filozófia Tanszékén. Kutatási területe az elmefilozófia és a biológia 
filozófiája, kisebb mértékben az általános tudományfilozófia. A magyarázatelméletek, 
az elme és az organizmusok ontológiája, korábban a kulturális evolúció elméletei ér-
dekelték. Eredetileg az ELTE-n tanult filozófiát és irodalmat, később a BME-n és 
Durhamben végzett doktori tanulmányokat és dolgozott oktatóként is. 
E-mail: rumcais@gmail.com
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Kocsis LászLó (PhD) a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszékének adjunktusa. Fő 
kutatási területei: analitikus metafizika, az analitikus filozófia története, elmefilozó-
fia, episztemológia, igazságelméletek. 
E-mail: kocsis.laszlo@pte.hu

Kovács Gábor (PhD) tudományos főmunkatárs, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
Filozófiai Intézet. Kutatási területei: politikai filozófia, magyar és nemzetközi politi-
kai eszmetörténet, zöld eszmetörténet, modern kultúrkritika.
E-mail: Kovacs.Gabor@abtk.hu

Kovács Gusztáv egyetemi tanár, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora, az Em-
beri Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék vezetője. Kutatási területei: fun-
damentális etika, szociáletika, bioetika.
E-mail: dr.kovacs.gusztav@gmail.com

mártoN miKLós filozófus, jogász, habilitált egyetemi docens, az ELTE ÁJK Jog- és 
Társadalomelmélet Tanszékének oktatója. Doktori fokozatát 2010-ben szerezte az 
ELTE-n. Kutatóként az elmefilozófia, az észleléselmélet, a nyelvfilozófia és a logika-
filozófia egyes kérdéseivel foglalkozik.

Nemes LászLó filozófus, bioetikus, filozófiai tanácsadó. A Semmelweis Egyetem Maga-
tartástudományi Intézetének oktatója. Kutatási területei: bioetika, biológia filozófiája, 
orvosi humaniórák, filozófiai praxis. 
E-mail: nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

oLay csaba az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. Fő kutatási területei: 19–20. századi kontinentális filozófia, egzisz-
tencializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, Jaspers, Gadamer, Hannah 
Arendt, Frankfurti Iskola.

Paár tamás jelenleg a CEU posztdoktori kutatója, a PPKE BTK óraadója, a Magyar 
Filozófiai Enciklopédia és az Elpis folyóirat szerkesztője. Kutatási területei: etika és 
ismeretelmélet. 
E-mail: paar.tamas@gmail.com

sáGi Péter tamás doktorandusz az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájá-
ban. Fő érdeklődési területe a kortárs analitikus filozófia, ezen belül elsősorban az 
elmefilozófia. Eddigi kutatásai főként a szabad akarat témájára és annak neurofizioló-
giai vonatkozásaira irányultak.
E-mail: sagipetertamas@gmail.com

uLLmaNN Tamás (DSc.) az ELTE BTK Filozófia Intézetének egyetemi tanára. Kutatási 
területe a fenomenológia, a német idealizmus és a XX. századi francia filozófia. Leg-
utóbbi könyve: Túl a jelentésen. Sematizmus és intencionalitás 2. (Budapest, L’Harmat-
tan, 2019). 
Email: ullmann.tamas@btk.elte.hu

vaLastyáN tamás (PhD, habil.) a Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének igazgatója, 
a Magyar Filozófiai Szemle és a nagyalma.hu szerkesztője. Szűkebb kutatási területe a 
német idealizmus gondolkodása, a modernitás esztétikai elméletei. Legutóbbi köny-
ve: A megértés heterotópiái (Filozófia a Nagyerdő szívében). 
E-mail: valastyan@gmail.com


