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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.

Hegedűs Robin (1992, Budapest) a Budapesti 
Corvinus Egyetem szociológia MA hallgatója.

Iván Emese (1962, Kecskemét) For the 
past decade, Dr. Emese Ivan has investigated 
development through sport and sport to promote 
social justice initiatives at the individual, 
community, and international levels. Specifi cally, 
her research focuses on educational, social, and 
economic values of sport participation with a focus 
on the idea of Olympism and Olympic values. 
Her current projects also include conducting 
international sport for social change programs. 
Jelenleg: St John’s University (New York, USA) 
sport management tanszek vezetje, mesterkepzes 
igazgatoja, associate professor. Tanulmányok: Köz-
gazdaságtudományi Egyetem (Budapest); MBA 
– Purdue University (USA); PhD Sport Manage-
ment – University of Western Ontario (Canada). 
Oktatás: Sport Economics, Sport Ethics and Social 
Justice (alapképzés); Financing Sport, International 
Sport Governance (mesterképzés).
http://www.stjohns.edu/sportmanagement ; http://
www.stjohns.edu/academics/bio/emese-ivan 

Kupa László (1953, Budapest) jogász, szocio-
lógus, habilitált egyetemi tanár. 1987 óta a Pécsi 
Tudományegyetemen tanít. Fő kutatási területe: 
magyar szociológiatörténet és kisebbségszociológia.

Molnár Dániel (1985, Budapest): színháztör-
ténész, komikus. Az ELTE-BTK Atelier Európai 
Társadalomtudományok és Historiográfi a Tanszék 
doktorjelöltje. Kutatási területe a XX. századi szín-
házi szórakoztatóipar története, illetve a hagyo-
mányos szórakoztató műfajok (revű, varieté, stb.) 
helye és megjelenése a kortárs európai színpadi kul-
túrában.

Paár Ádám (1983, Budapest) történész, polito-
lógus. Korábbi főbb érdeklődési területe az 1848-
as magyar emigráció, Kossuth és a nagyhatalmak, 
reformkori politika- és társadalomtörténet, ma-
gyarországi polgári radikalizmus története, mű-
velődés- és eszmetörténet volt. Politológusként és 
elemzőként napjaink közpolitikai eseményeit, fo-
lyamatait kutatja.

Ragadics Tamás (1980, Baja) 2003-ban vég-
zett szociológusként a Pécsi Tudományegyetemen, 
2004-ben hittanárként a Pécsi Püspöki Hittudo-
mányi Főiskolán. Doktori értekezését 2016-ban 
védte meg „Helyi társadalom, lokális közösségek 
az ormánsági kistelepüléseken” címmel. Jelenleg a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szociológia tanszékének oktatója. Kutatásai a hátrá-
nyos helyzetű térségek felzárkóztatásának lehetősé-
geire, valamint a kistelepülési társadalmak kohéziós 
problémáira fókuszálnak.

Sánta Tamás (1970, Szeged) szociálpolitiku-
si diplomát szerzett Szegeden. Az SZTE ETSZK 
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének 
munkatársa, egyben a Debreceni Egyetemen végzi 
doktori tanulmányait. Elsősorban ifj úságpolitikával 
foglalkozik, azon belül is oktatás- és foglalkoztatás-
politikával. Speciális kutatási területe azok a 15-
24 éves korosztályba tartozó fi atalok, akik munka 
nélkül vannak és sem oktatási, sem pedig képzési 
rendszereknek nem tagjai; az úgynevezett NEET-
es fi atalok. Publikációi jelentek meg a Belvedere 
Meridionale Történelem és Társadalomtudomá-
nyok 23. évf. 2. számában, valamint a Kisvárosi 
Fiatalok, Kisebbségek, Új Sebezhetőségek címmel 
az Európai Ifj úsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és 
Kommunikációs Központ gondozásában megjelent 
tanulmánykötetben.
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