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SZERZŐINK

A.Gergely András (Budapest, 1952) társada-

lomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE ok-

tatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Banai Tibor Péter (Veszprém, 1968) kutató, 

fi lmrendező, újságíró, a Budapesti Corvinus Egye-

tem doktorandusza. Szakterülete a radikalizmus, 

terrorizmus, narkoterrorizmus, az iszlám, az iszlám 

fegyveres konfl iktusai és kiemelten a dzsihád, vala-

mint e jelenségek multidiszciplináris vizsgálata.

Bárándy Gergely (Budapest, 1976) PhD, Dr. 

habil. Jogász. Ügyvéd, 2006 és 2018 között ország-

gyűlési képviselő. 4 évig alelnöke volt az Ország-

gyűlés Törvényalkotási bizottságának, 12 évig pedig 

tagja először az alkotmányügyi, majd az igazságügyi 

bizottságnak. 2001-től oktat egyetemi tanársegéd-

ként, adjunktusként, majd megbízott oktatóként 

először a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, majd 

a Pécsi Tudományegyetem jogi karán. Közéleti és 

tudományos munkája során elsősorban alkotmány-

jogi és a bűnügyi tudományok körébe tartozó té-

mákkal foglalkozik. Ezeken belül különösen a szó-

lásszabadság, a büntetőjog-politika, az igazságügyi 

igazgatási rendszerek, valamint a hatalommegosztás 

elméleti és gyakorlati vonatkozásainak vizsgálata áll 

érdeklődésének középpontjában. Több egyetemi, 

tudományos és szakmai társadalmi szervezet tagja.

Bolvári-Takács Gábor (Sárospatak, 1967) Dr. 

habil., PhD, történész, jogász, kulturális mene-

dzser. 1993-tól dolgozik a Magyar Táncművészeti 

Egyetemen különböző oktatói és vezetői beosztá-

sokban, 2015 óta egyetemi tanár, 2018. augusztus 

15-től rektor. A Zempléni Múzsa folyóirat alapító 

főszerkesztője. Kutatási területei: Művészet és hata-

lom a 20. század második felében; A művészeti fel-

sőoktatás története; A táncművészképzés története; 

Sárospatak helytörténete és neveléstörténete.

Csébi Márk (Pápa, 1992) PhD-hallgató, ELTE 

TTK Földtudományi Doktori Iskola Regionális 

Tudományi Tanszék, Budapest.

Groó Diana (Budapest, 1973) fi lmrendező, 

forgatókönyvíró. 1992–95 között az ELTE BTK 

Francia – Hebraisztika szakán végezte egyetemi ta-

nulmányait. 1993-tól a Hunnia Film és Budapest 

Film Stúdióban asszisztens. 1995–2001 között a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem TV és Film-

rendező szakán szerzett diplomát. 1997-től a Balázs 

Béla Stúdió tagja. Több díjnyertes rövidfi lmet ren-

dezett, első játékfi lmjét Csoda Krakkóban címmel 

készítette el 2004-ben, további sikeres fi lmek for-

gatókönyvírója, rendezője (Urlicht, 2006), Eldorádó 

(2009), Vespa (2010), Regina (2013).

Harcsa István (Nyírbátor, 1948) közgazdász, a 

Központi Statisztikai Hivatal kutatója, társadalom-

statisztikus, 2013-ig főosztályvezető. Kutatásait a 

családszerkezet, családi kohézió, életmód-időmér-

leg, területi fejlettség témakörében folytatta. A Fé-

nyes Elek Társadalomstatisztika Egyesület (FETE) 

vezetője, szociológiai, statisztikai és közgazdasági 

tárgyú műhelyviták szervezője. Több tucat szakmai 

kötet szerzője, társszerzője, a Statisztikai Szemle, 

Szociológiai Szemle, Replika, Demográfi a folyó-

iratok állandó szerzője a társadalomstatisztika és 

a makroszociológia témaköreiben, társadalmi ré-

tegződés és mobilitás, életkörülmények, életmód, 

ifj úság, a falusi népesség és a parasztság helyzete, 

családszerkezet, társadalmi jelzőszámok kutatá-

si területeken. Az utóbbi két évben Gazsó Ferenc 

életművével is foglalkozott, szerkesztette Gazsó 

Pályakép a szociológia sodrásában címmel megjelent 

(2017) kötetét.

Izsák Éva (Miskolc, 1969) habilitált egyetemi 

docens, ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi 

Intézet Regionális Tudományi Tanszék, Budapest.
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Koncz Gábor (Sátoraljaújhely, 1950) PhD., 

egyetemi magántanár, főiskolai tanár. A Magyar 

Comenius Társaság alelnöke, a TIT Stúdió Egye-

sület igazgatója, társadalmi munkában. Főisko-

lákon oktató. Korábban: újságíró, tudományos 

kutató, minisztériumi munkatárs, miniszteri biz-

tos, országos kulturális intézmények vezetője, a 

felsőoktatásban, a továbbképzések és konferenci-

ák keretében itthon és külföldön előadó. Számos 

könyv, tanulmány szerzője a művelődés-gazdaság-

tan, kulturális előrejelzések, kulturális tervezés, 

kulturális menedzsment témakörökben. E-mail: 

drgaborkoncz@t-online.hu

Macsó Kinga (Rozsnyó, 1984) SZTE Böl-

csészettudományi Karán vallástudomány, törté-

nelem és informatikus könyvtár szakon végzett, 

doktoranda a Pécsi Tudományegyetem, BTK, In-

terdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi 

szakon. 

Nagy Ádám (Budapest, 1972) habil, PhD, 

egyetemi docens Selye János Egyetem, kutatópro-

fesszor Neumann János Egyetem. Hat diplomáját 

a legkülönbözőbb területeken szerezte. Neveléstu-

dományból doktorált és Új Ifj úsági Szemle című 

folyóirat alapítása és szerkesztése, illetve a Civil 

Szemle vezetése. A révkomáromi Selye János Egye-

tem docense, a Neumann János Egyetem kutató-

professzora, a Magyar Tudományos Akadémia Bo-

lyai-ösztöndíjasa.

Németh Viktor (Győr, 1975) ELTE Szocioló-

giai Intézet, mediátor. Korábban a Műszaki Egye-

temen, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen 

oktatta és állította össze az egyetemi mediációs ok-

tatási anyagot. A mediációt, mint kommunikációs 

színtéren leírható és bemutatható problémameg-

oldó eszközt gyakorlati példákon, a leggyakrab-

ban előforduló színtereken vizsgálja és magyarázza 

immár több mint tíz éves szakmai tapasztalattal.  

A participációs elmélet gyakorlati alkalmazását a 

mediáción keresztül a Konstruált Világ című, De-

meter M. szerkesztette kötetben (A közelség vég-

telen. A mediáció, mint problémamegoldó színtér 

a PTC tükrében, 57-69. old.) című írásában jele-

nítette meg. A Magyar Kommunikációtudományi 

Társaság tagja, Igazságügyi Mediátor.

Szilágyi Erzsébet (Pécs, 1940) kandidátus, fő-

iskolai tanár, professzor emerita, tudományos kuta-

tó. Az ELTE BTK elvégzése után dolgozott a Ma-

gyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívumban, a 

Magyar Tömegkommunikációs Kutatóközpontban 

(és utódjában a Magyar Közvéleménykutató Inté-

zetben, annak megszűnéséig). Tanított az ELTÉ-n, 

Egerben az EKTKF-en, Piliscsabán a PPKE BTK-n 

és a KJF-n. Elnöke volt az OTDK Társadalomtu-

dományi Szekciójának, és a Fórum Film Alapít-

ványnak. 1963 óta fi lmklub előadó. Fontosabb 

publikációk: Tükör által homályosan? A fi lm, a rá-

dió, és a televízió a kutatások tükrében (2001); Az 

Ember-lépték. Ember Judit portréja (vál., összeáll.: 

Szilágyi Erzsébet, szerk.: Zalán Vince, 2003); Mé-

dia, kommunikáció, kultúra (B. Bernát Istvánnal, 

Pais Károlynéval, Rétfalvi Györgyivel, Turi László-

val, 2012).

Vukov Anikó Veronika (Szeged, 1984) nép-

rajzkutató, valláskutató. Tanulmányait a Szegedi 

Tudományegyetemen végezte, jelenleg a Szegedi 

Tudományegyetem Történettudományi Doktori Is-

kolájának hallgatója. 2013 óta Móra Ferenc Múze-

um muzeológusa. Készülő doktori dolgozatában a 

közelmúlt és napjaink népi gyógyászatát vizsgálja a 

gyógynövényhasználat tükrében. Érdeklődési terü-

letei még: tisztálkodás és higiénia néprajza (e témá-

ból 2015-ben kiállítást rendezett „Házi szappanytól 

az arczkenőcsig”. Paraszti tisztálkodás – polgári 

divat címmel, mely négy múzeumban szerepelt), 

továbbá a kisiparosok néprajza. A XXIX. OTDK-n 

III. helyezést ért el A „hagyományőrzés vallásossá-

ga” – az egyéni vallásosság példái című dolgozatá-

val. Az ebből készített publikáció a Tabula 2017 

(1-2) számában jelent meg. 


