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A.Gergely András (1952, Budapest) PhD, 
társadalomkutató, az ELTE TáTK és a PTE BTK 
oktatója, címzetes egyetemi tanár, folyóiratunk fő-
szerkesztő-helyettese.

Dr. Báll Dávid (1982, Budapest) zongoramű-
vész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, 
2006-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen, 2011-ben ugyanitt doktorrá avat-
ták, majd 2013-tól az egyetem tanárává nevezték 
ki.

Beszédes Noémi (1984, Budapest) Tanulmá-
nyok: Universitá Commerciale Luigi Bocconi (Mi-
lánó), BA Business Administration diploma; Szel-
lemkép Szabadiskola – Fotográfi a szak; ELTE MA 
Kulturális Antropológia diploma; 2016-tól ELTE 
MA Művészettörténet hallgató. Szakmai tevékeny-
ség: kulturális és művészeti menedzser, fotográfus, 
kutatási terület: kortárs művészettörténet, kulturá-
lis intézményrendszer struktúrája, közel-keleti kor-
társ művészettörténet, street art.

Béres Dániel (1983, Orosháza) felsőoktatási 
tanulmányait a gödöllői Szent István Egyetemen 
kezdte meg 2003-ban, ahol később felvételt nyert 
a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori 
Iskolába, amelynek jelenleg disszertáció-védésre ké-
szülő hallgatója. Kutatási területei: pénzügyi kultú-
ra, önkormányzati gazdálkodás, közpénzek ellenőr-
zése, társasházi gazdálkodás és ellenőrzés, központi 
szerződő felek és központi értéktárak kockázatai és 
mérséklésük.

Bogdán Mária (1975, Pécs) médiakutató, Pé-
csett született, Budapesten él. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének 
munkatársa. Doktori dolgozatát a BCE Társadalmi 
Kommunikáció Doktori Iskolában írta, doktori 
védése folyamatban van. Főbb kutatási területei: a 
romák médiareprezentációja, modern rasszizmus.

Marián Béla (1954, Budapest), szociálpszicho-
lógus, közvélemény-kutató. 1978-tól 1988-ig az 
ELTE Általános pszichológia tanszékén tudomá-
nyos segédmunkatárs Barkóczi Ilona tanszékvezető 
mellett. 1989-től 1992-ig a szekszárdi Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskolán tanított pszichológiát. 1992-
től 1994-ig a Medián kutatásvezetője. 1994-tól 
2010-ig (a cég megszűnéséig) a Marketing Cent-
rum Közvélemény-kutató részlegének kutatási igaz-
gatója. Jelenleg alkalmi munkákból él.

Prof. dr. Németh Erzsébet (1961, Budapest) 
szociálpszichológus, a Budapesti Metropolitan 
Egyetem egyetemi tanára, az Állami Számvevőszé-
ken igazgató. A pénzügyi kultúrával kapcsolatos 
kutatások vezetője (ÁSZ, Pénziránytű Alapítvány). 
A Pénzügy Szemle/Public Finance Quarterly fele-
lős szerkesztője. Ez idáig összesen 126 tudományos 
közleménye jelent meg, kommunikáció, szociál-
pszichológia, oktatási-nevelési és pénzügyi kultúra 
témákban. Elérhető: enemeth@metropolitan.hu.

Papp Richárd (1973, Budapest), kulturális ant-
ropológus (ELTE 1989), PhD (2006), az ELTE 
Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropo-
lógia Szakcsoport adjunktusa. Kutatási területei: 
etnicitás, vallásantropológia, kisebbségek, zsidóság, 
zsidó humor.

Szepessy Stefánia (1990, Budapest) kulturá-
lis antropológus, mesterszakos egyetemi hallgató, 
ELTE TÁTK.

Zsótér Boglárka (1982, Gyula) felsőfokú ta-
nulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a 
Magyar Táncművészeti Főiskolán végezte. Jelenleg 
doktorjelölt a Budapesti Corvinus Egyetem Gaz-
dálkodástani Doktori Iskolájában, és egyetemi ta-
nársegéd az egyetem Marketing Tanszékén. Doktori 
értekezését a fi atal felnőttek pénzügyi szocializáció-
járól írta. További kutatási területei: pénzügyi kul-
túra, fi atalok idő-orientációja, a szükségletkielégítés 
késleltetésének képessége, középiskolások pénzügyi 
edukációja. 2012-ben elnyerte a Pénzügyi Szemle 
PhD-díját.
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