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Szerzőink

SZERZŐINK

A.Gergely András (1952, Budapest) az MTA 

TK PTI tudományos főmunkatársa, a Pécsi Tudo-

mányegyetem, az ELTE Társadalomtudományi Kar 

és a Zsigmond Király Főiskola oktatója, kutatásai 

az etnikai-regionális problémákról, a politikai ant-

ropológia és a városantropológia nézőpontjának 

alkalmazásával a kortárs kisebbségkutatások téma-

körében formálódnak.

Ausztrics Andrea (1981, Budapest) esztéta 

(ELTE BTK 2006), kulturális antropológus (ELTE 

TÁTK, 2008), doktorjelölt, Atelier Európai Tár-

sadalomtudományok és Historiográfi a Tanszék 

(ELTE BTK), kutatási területe Budapest, Bécs és 

Berlin zsidó múzeumai. Szabadúszó gyártásvezető 

és webdesigner.

Bajusz Klára (1973, Pécs) a PTE FEEK mun-

katársa, az időskorúak szociálandragógiájának ku-

tatója, az Alkalmazott Andragógia Intézeti Tanszék 

egyetemi docense.

Boga Bálint dr. (1938, Budapest) belgyógyász, 

geriáter, onkológus főorvos, Magyar Hospice Ala-

pítvány, Budapest.

Jászberényi József László (1972, Budapest) 

PhD, intézetvezető, főiskolai tanár, a geronto-

andragógia kidolgozója, a Nyugdíjasok békás-

megyeri Akadémiájának alapítója és a ZSKF 

Geroedukációs Kutatóközpontjának vezetője.

Dr. Kabai Imre Zoltán (1954, Várpalota) PhD. 

Zsigmond Király Főiskola, főiskolai tanár.

Király Gábor (1980, Budapest) szociológus, 

diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disz-

szertációját a társadalmi részvétel témakörében írta 

és védte meg 2009-ben (ELTE) Az elmúlt években 

több nemzetközi és hazai részvételi folyamat szer-

vezésében és moderálásában vett részt. Jelenleg a 

Budapesti Gazdasági Főiskola Közgazdasági Inté-

zeti Tanszéki Osztályának főiskolai docenseként, 

valamint a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi 

adjunktusaként tanít társadalomtudományi tárgya-

kat angol és magyar nyelven.

Kovássy Katalin (1981, Budapest) szociológus, 

a ZSKF TKK munkatársa.

Laki Ildikó (1973, Pincehely) szociológus, 

művelődési és felnőttképzési menedzser, az MTA 

Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa és a 

Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott 

Társadalomismereti Tanszék, valamint a ZSKF ok-

tatója.

Luksander Alexandra (1986, Sopron) szocioló-

gus, statisztikus, az Állami Számvevőszék számvevő 

asszisztense.

Maróti Andor (1927, Budapest) professor eme-

ritus, művelődés- és kultúrakutató. Számos elmé-

leti és módszertani könyv, szöveggyűjtemény írója, 

szerkesztője.

Mázi Orsolya (1991, Budapest) III. éves nap-

pali tagozatos andragógus hallgató, Zsigmond Ki-

rály Főiskola.

Paksi Veronika (1974, Budapest) szociológus, 

2007 óta tudományos segédmunkatárs az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai 

Intézetében. 2009 óta a Magyar Szociológiai Társa-

ság titkára, a Kultúra és Közösség szerkesztője. 2010 

óta PhD-hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem 

Szociológia Doktori Iskolájában. Kutatási terüle-

te: nők a tudományban, magánélet és munka ösz-

szeegyeztetése, gyermekvállalás. PhD-dolgozatának 

témája a fi atal női kutatók munka/tanulás és családi 

életének összeegyeztetése, a doktori tanulmányok és 

gyermekvállalás időzítése.

Pataki Gyöngyvér (1979, Budapest) dokto-

randusz, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi 

Doktori Program hallgatója. Fő kutatási területe a 

közéleti magatartásminták feltárása a debreceni fel-

sőoktatási kollégista hallgatók körében.
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Szabó Lajos (1944, Gödöllő) klinikai szak-

pszichológus, gerontológus, családterapeuta, 

szupervizor, jelenleg nyugdíjas külső óraadóként a 

„Bevezetés a gerontológiába” és a „Szociális munka 

idősekkel” c. tárgyakat tanítja az ELTE TÁTK Szo-

ciális Munka Tanszék keretében, Prof. Dr., címzetes 

egyetemi tanár.

Széman Zsuzsa (1952, Budapest) MTA TK 

Szociológiai Intézet  tudományos főmunkatár-

sa, kutatott témái: aktív idősödés; idősödés és 

munkaerőpiac; nyugdíjrendszer; idősgondozás;  

infokommunikáció és idősödés; önkéntesség és 

idősödés;  az idősek életminőségét elősegítő mo-

dellprogramok kidolgozása.


