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SZERZŐINK
A.Gergely András (Budapest, 1952): az MTA
TK PTI tudományos főmunkatársa, a PTE BTK,
az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Zsigmond
Király Főiskola oktatója, kutatásai az etnoregionális
problémákról, a politikai antropológia és a városantropológia nézőpontjának alkalmazásával a kortárs
kisebbségkutatások témakörében formálódnak.
Gergely Katalin Andrea (Budapest, 1983): az
ELTE-n végzett tanító, majd neveléstudományi
mester szakon. Jelenleg az ELTE-PPK-n, a gyógypedagógiai modul doktorandusza. Kutatási témája
a diszlexiás felnőttek pályaképe, továbbtanulási és
munkavállalási lehetőségei korunk társadalmában.
Jelenlegi munkahelye a Magyar Táncművészeti Főiskola.
Kállai György (Győr, 1989): 2011 februárjában
diplomázott a Zsigmond Király Főiskola Szociológia
alapszakán. 2011. áprilisától – 2012. szeptemberéig
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál dolgozott a Pártfogó felügyeleti
módszertani osztályon, majd 2012. szep-temberétől
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kriminológia
szakos hallgatója lett. Érdeklődési köre a gyermekvédelem, a fogyatékosok helyzete, a bűnügyi mediáció,
valamint általánosságban a perifériára került csoportok társadalmi (re)integrációja.
Kiszely Tibor (Gyomaendrőd, 1988): a DE
BTK-n végezett szociológia alapszakot, jelenleg az
ELTE TÁTK kulturális antropológia mesterszak
hallgatója.
Komlós Péter (Budapest, 1968): jelenleg a Zsigmond Király Főiskola végzős politológia szakos
hallgatója. Korábban négy évig az USAID-nál (US
Agency for International Development) és öt évig az
OSI (Open Society Institute) keretein belül dolgozott. Műszaki területről érkezett a társadalomtudományok mezejére.
Kraiciné Szokoly Mária (Vác, 1945): biológia,
filozófia, népművelés szakon végzett az ELTÉ-n, az
egyetemi doktori fokozatot biológiából, a PhD fokozatot pedig neveléstudományból szerezte. Több mint
30 éve dolgozik a felsőoktatásban, az ELTE PPK
Andragógia Tanszék oktatója, több szak alapítója és

indítója, pedagógiai és felnőttképzési szakértő. Kutatási területe a pedagógus-andragógus szerepek és
kompetenciák változása, a felnőttképzés módszertani
megújítása, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő segítése.
Néhány éve bekapcsolódott a fenntartható fejődésre irányuló kutatások pedagógiai vonulatába. 2010
óta a Magyar Pedagógiai Társaság alelnöke, tagja az
MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának, valamint a Kultúra és Közösség c. folyóirat
szerkesztőbizottságának.
Laki Ildikó (Pincehely, 1973): szociológus, művelődési- és felnőttképzési menedzser. Kutatási területe
a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációja, annak lehetőségei és esélyei hazai és nemzetközi
szinten, különös tekintettel az oktatásra és a munkaerőpiacra. A kutató az MTA TK Szociológiai Intézetének munkatársa és a SZTE JGYPK oktatója.
Lakos Renáta (Budapest, 1981): a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége által 2012-ben
indított jelnyelvi tolmácsképzés résztvevője. 2008ban kommunikáció és művelődésszervező diplomát, 2011-ben neveléstudományi mesterfokozatot
szerzett az ELTÉ-n. A „Siketség: Kommunikációs
akadály vagy lehetőség az oktatásban?” c. szakdolgozatának egyes részei az év legjobb szakdolgozatai
között jelent meg a Tudomány – Felsőfokon c. kiadvány 2011. évi első kötetében. Jelenleg az ELTE
Pedagógia és Pszichológia Kar fogyatékosügyi koordinátoraként dolgozik.
Tapolczai Gergely (Budapest, 1975): jogász, országgyűlési képviselő.
Tardos Katalin (Budapest, 1962): több mint
húsz éve dolgozik az MTA (Társadalomtudományi
Kutatóközpont) Szociológiai Intézetében szociológus kutatóként. A kutatási témái közé tartozik a
foglalkozási diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés folyamata, az esélyegyenlőség és sokszínűség
menedzsment vállalati gyakorlatai, valamint a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának új tendenciái.
Pályafutása során több felsőfokú intézményben oktatott. Jelenleg az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola
főiskolai tanára és a Gazdálkodási és menedzsment
szak vezetője.
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