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SZERZŐINK

A.Gergely András (1952, Budapest) társada-
lomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE ok-
tatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Banai Tibor Péter (1968, Veszprém) 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  – e je-
lenségek multidiszciplináris vizsgálata.

Czibere Ibolya (1965, Debrecen) Dr. habil. 
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens, 
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszék. Főbb kutatási témái: társadalmi egyenlőt-
lenségek, vidéki szegénység, nők helyzete a társada-
lomban, családszociológia.

Engler Ágnes, PhD. A Debreceni Egyetem ha-
bilitált egyetemi docense, a Nevelés- és Művelődés-
tudományi Intézet Neveléstudomány Tanszék tan-
székvezetője. Doktori fokozatát a Debreceni 
Egyetem Neveléstudományi Doktori programjában 
szerezte 2010-ben. Doktori értekezésében a kis-
gyermeket nevelő nők diplomaszerzésének törek-
véseit és annak a munkaerő-piaci reintegrációban 
játszott szerepét vizsgálta. 2017-ben habilitált, dol-
gozatában a család mint erőforrás szerepét vizsgálta 
a szakmai karrier megvalósulásában. Számos kuta-
tásban részt vett, azokban vállalt vezető szerepet, 
amelyek legfőképp a családpedagógia, formális fel-
nőttoktatás, tanárképzés területeire koncentrálnak. 
Két monográfi ája, s mintegy nyolcvan publikációja 
jelent meg. A családi életre nevelés témakörében 
több tananyag és képzés kidolgozója. Nemzetkö-
zi és hazai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, 
nemzetközi oktatói mobilitások szervezője és részt-
vevője. Tudománykommunikációs munkássága 
leginkább a Prof. Dr. Kopp Mária által alapított 
Három Királyfi , Három Királylány Mozgalomhoz 
kapcsolódik, amelynek programjain a családi szere-
pekkel, családi élettel, munka-magánélet egyensú-
lyával kapcsolatos kutatási eredményeit mutatja be. 
A tudományos közönség számára rendszeresen szer-
vez könyvbemutatókat, workshopokat, konferencia 
szimpóziumokat.

Fábri György, PhD. Az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar habilitált egyetemi docense, a Tár-
sadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője. A 
fi lozófi ai diplomázása (1988) után az ELTE BTK 
Társadalomfi lozófi a és Etika tanszékén volt tudo-
mányos ösztöndíjas három évig. 1995-től az MTA 
Filozófi ai Kutatóintézetében dolgozott, 2000-től 
tíz évig az MTA kommunikációs vezetőjeként, 
majd négy éven át az ELTE rektorhelyetteseként 
tevékenykedett. Szakterülete a felsőoktatás- és tu-
dományszociológia, tudománykommunikáció és 
a társadalmi kommunikáció. Monográfi ája jelent 
meg a magyar felsőoktatás rendszerváltáskori át-
alakulásáról (1992 Bécs), illetve az egyetemi rang-
sorokról (2016 Budapest). Tudománykommuni-
kációs és felsőoktatási projektek kezdeményezője, 
vezetője (Mindentudás Egyeteme, TudásPresszó, 
egyetemi rangsorok). Több tudományos folyóirat 
szerkesztésében vesz részt, egyetemi kurzusai és 
publikációi a (tudomány)kommunikáció, szociális 
reprezentáció, média és a társadalomfi lozófi a, etika 
témakörébe esnek.

Fényes Hajnalka, PhD. 1991-ben végezett 
közgazdász-szociológusként a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen, a doktori fokozatát 
2001-ben szerezte meg szociológiából, és 2010-ben 
pedig neveléstudományokból habilitált. Jelenleg 
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Emellett 
a DE Humán Tudományok Doktori Iskola okta-
tója és témavezetője a Nevelés és Művelődéstudo-
mányi Doktori Programban, valamint a Szocioló-
gia Doktori Programban. Kutatásai célcsoportja a 
felsőoktatási hallgatók. 2002 óta dolgozik együtt a 
CHERD kutatócsoport tagjaival, aktívan részt vett 
a CHERD hat legnagyobb projektjében (Regioná-
lis Egyetem kutatás, TERD, HERD, Campus-lét, 
IESA és most a lemorzsolódás-kutatás projektben). 
Kutatási témái a szociológia és a neveléstudomány 
határán vannak, emellett foglalkozik a szociológia 
kutatásmódszertanával is (többszintű elemzések, 
kontextuális elemzések). Kutatási témái: 1. A felső-
oktatási hallgatók társadalmi mobilitása (az anyagi 
és kulturális tőke szerepe a hallgatók eredményes-
ségében és későbbi boldogulásában). 2. A férfi ak és 
nők közötti különbségek az oktatásban (férfi hát-
rány hipotézis: a férfi ak társadalmi mobilitása ki-
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Kultúra és Közösség

sebb a felsőoktatásban és emellett kisebbségben is 
vannak; továbbá foglalkozik a nemi- és apa-szerep 
attitűdökkel a felsőoktatási hallgatók körében). 3. 
A hallgatók önkéntessége (az önkéntes munka mo-
tivációi: az önkéntesség új formái a felsőoktatási 
hallgatók körében (karrierépítés, társas tőke növelé-
se, hagyományos önkéntesség, a vallásosság szerepe 
az önkéntességben).

Kiss Anna, fi atal kutató. Jelenleg az MTA 
Könyvtár és Információs Központ Tudománypoli-
tikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozik.

Komáromi Tünde, néprajzkutató, Károli Gás-
pár Református Egyetem, MTA Néprajzi Kutató-
csoport, az MTA Köztestületének tagja.

Kósa Maja, történelem-német szakos tanár, 
PhD hallgató (Szegedi Tudományegyetem Nevelés-
tudományi Doktori Iskola).

Paksi Veronika, doktorjelölt. Szociológus, az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tu-
dományos segédmunkatársa, a Magyar Szocioló-
giai Társaság titkára, a Kultúra és Közösség című 
folyóirat szerkesztője. Disszertációját a Budapesti 
Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában 
készíti. Kutatási területe: nők a tudományban, ma-
gánélet és munka egyensúlya. Jelenlegi kutatásában 
a doktoráltak életpályáját, a kutatók kapcsolatháló 
építését és munka-magánélet egyensúlyát vizsgálja.

Schranz Edit (1965, Budapest) doktorjelölt 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Hu-
mán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és 
Társadalompolitikai Doktori Program. Főbb kuta-
tási témái: a munkaerőpiac és az egyetemi végzett-
ség kapcsolata, a diplomás migráció, a brain drain 
jelenség feminizálódása a magyar diplomás fi atalok 
migrációjával összefüggésben.

Szigeti Fruzsina, abszolvált PhD-hallgató. A 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hu-
mán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mű-
velődéstudományi Doktori Program doktorjelöltje. 
Kutatása középpontjában Magyarország demográfi -
ai helyzetét kedvezőtlenül formáló folyamatok kö-
zül a vándorlási potenciál vizsgálata áll, a tudomá-
nyos képzést folytatók körében. Célja feltérképezni 
a PhD-hallgatók vándorlási nézeteit, a nézetek alap-
ján csoportokat alkotni, s ezeknek a csoportoknak a 
jellemzőit ismertetni.

Szentesi Balázs (1975, Debrecen) kulturális 
antropológus, művészetterapeuta, specifi kus tanu-
lási zavar terapeuta, a BCE Társadalmi Kommuni-
káció Doktori Iskola doktorjelöltje. 2002 óta vesz 
részt oktatási témájú kutatásokban. Érdeklődési 
fókuszában álló témakörök: interkulturális konfl ik-
tusok, interkulturális kommunikáció, intézményi 
vagy intézményen kívüli nevelés, kisebbségi okta-
tás, kulturális különbségek megjelenése, hatása, ke-
zelése az oktatási-nevelési folyamatokban. Kutatói 
tevékenysége mellett a Nap-Kör Mentálhigiénés 
Alapítvány munkatársaként ADHD-val küzdő fel-
nőtteknek tart életvezetési tréningeket.

Takács-Miklósi Márta, PhD. A Debreceni 
Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Inté-
zet Művelődéstudományi és Humán Tanulmá-
nyok Tanszékének adjunktusa, jogász, művelődé-
si- és felnőttképzési menedzser. Doktori fokozatát 
a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori 
programjában szerezte 2010-ben, értekezésében a 
felnőttképzésben működő minőségirányítást, akk-
reditációt vizsgálta. Számos kutatásban, projektben 
tevékenykedett aktív résztvevőként a legkülönbö-
zőbb témákban, a büntetés-végrehajtási oktatástól 
kezdve a népfőiskolák működésén át a tanulási 
régiókig számos témával foglalkozott nemzetkö-
zi projektek keretein belül. Egy monográfi ája, s 
közel hatvan publikációja jelent meg, rendszere-
sen ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon. A 
felnőttképzésben és közművelődésben működő 
minőségirányítási rendszerre, állampolgári kompe-
tenciák fejlesztésére vonatkozó témakörökben több 
tananyag kidolgozója. Nemzetközi oktatói mobili-
tások résztvevője, vendégoktatóként többek között 
Cambridge-ben, Brüsszelben és Firenzében is tar-
tott előadásokat. Kutatási területe: az egész életen 
át tartó tanulás, felnőttképzés elméleti és gyakorlati 
kérdései; kulturális tanulás; minőségirányítás a fel-
nőttképzésben, közművelődésben; büntetés-végre-
hajtási intézetekben folyó oktatás, képzés.

Tardos Katalin, PhD. Az IBS Nemzetközi 
Üzleti Főiskola főiskolai tanára és az MTA Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Inté-
zetének tudományos főmunkatársa. Kutatási témái 
közé tartozik a foglalkozási diszkrimináció és a tár-
sadalmi kirekesztés folyamata, az esélyegyenlőség 
és sokszínűség menedzsment vállalati gyakorlatai, 
a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, valamint 
a munkaerő-piaci integráció/dezintegráció prob-
lematikája. Jelenlegi kutatásában a nemek közötti 



Szerzőink

133IV. folyam IX. évfolyam 2018/IV. szám

egyenlőséggel kapcsolatos szervezeti politikákat 
vizsgálja a kutatás és fejlesztés területén.

Tornyi Zsuzsa Zsófi a, PhD-hallgató. Szocioló-
gus, szociológia tanár, roma kulturális fejlesztő, a 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógype-
dagógiai Karának tanársegédje. A Debreceni Egye-
tem Humán Tudományok Doktori Iskolájának 
doktorandája, disszertációja a felsőoktatásban dol-
gozó női oktatók karrierlehetőségeiről és sikerértel-
mezéséről szól.




