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A.Gergely András (1952, Budapest) tár-
sadalomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és 
(olykor) az SZTE oktatója, folyóiratunk 
főszerkesztő-helyettese.

Berta Gergely (1981, Orosháza) ELTE BTK 
Doktori Iskola Filozófiatudományi Osztály Feno-
menológia Program.

Boga Bálint dr. (1938, Budapest) belgyógyász, 
geriáter, onkológus főorvos, Magyar Hospice Ala-
pítvány, Budapest.

Csáji László Koppány (1971, Budapest) nép-
rajzkutató, kulturális antropológus, jogász, író, 
PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 
(PhD). Kutatási területei: kultúra- és közösség-
konstrukciós folyamatok, etnicitáskutatás, új vallási 
mozgalmak. Fontosabb tudományos publikációi 
hazai és nemzetközi folyóiratokban, tanulmánykö-
tetekben jelentek meg, irodalmi munkái a Napút 
kiadásában. Bővebben: http://www.naputonline.
hu/2017/03/27/csaji-laszlo-koppany-onszocikk/ 

Csepeli György (1946, Budapest) szociálpszi-
chológus, szociológus, egyetemi tanár, az ELTE 
Társadalomtudományi Kar oktatója, bővebben: 
http://www.csepeli.hu/cv_eng.html 

Géczi János (1954, Monostorapályi), József At-
tila-díjas író és képzőművész, egyetemi oktató. Bő-
vebben saját honlapján: https://geczijanos.eoldal.
hu/ 

Handó Péter (1961, Salgótarján) kulturális 
antropológus, író, szerkesztő, képzőművész. Versei, 
képvers-kísérletei, társadalomleírásai, festményei a 
cigány-magyar együttélés, a marginális léthelyzetek, 
határmezsgyék, vizuális stimulációk számos kreatív 
formájában látnak napvilágot.

Izsák Éva (1969, Miskolc) Dr., geográfus, szo-
ciológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE TTK 
Földrajz- és Földtudományi Intézet kutatója, a Re-
gionális Tudományi Tanszék oktatója, a Földrajztu-
dományi Központ munkatársa.

Kamarás István OJD (1941, Munkács) író, 
szociológus, egyetemi oktató, akadémiai doktor. 
Bővebben: http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/ 

Lányi Gusztáv (1951, Kiskőrös) pszichológus, 
szociológus, a tudomány kandidátusa (CSc), ny. 
egyetemi docens.

Losonczi Ágnes (1928, Debrecen) a szocio-
lógiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének volt 
igazgatója, munkatársa, a magyar szociológia egyik 
legnagyobb hatású tudósa. Munkássága, életútja 
bővebben: http://losoncziagnes.hu/ 

Maróti Andor (1927, Budapest) CsC, az ELTE 
nyugalmazott egyetemi docense, a népművelés, a 
közművelődés és az andragógia elméletének elköte-
lezett hazai szakembere, aki számos nemzetközileg 
alkalmazott módszert adaptált és honosított meg. 
15 önálló könyv, 10 egyetemi jegyzet, 55 könyv-
fejezet szerzője és számtalan szakcikk, tanulmány 
írója magyar és idegen nyelven.

Németh Krisztina (1986, Budapest) szocioló-
gus, PhD, tudományos munkatárs, KRTK RKI, 
egyetemi oktató, ELTE TÁTK. Fő kutatási terü-
lete: a marginalizáció vidéki terekben, migráció és 
mobilitás.

Papp Richárd (1973, Budapest) kulturális ant-
ropológus, habilitált egyetemi docens (ELTE TáTK 
Kulturális Antropológia Tanszék), intézetigazgató 
(ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete).

S. Nagy Katalin (1944, Nagykanizsa), művé-
szettörténész, szociológus, egyetemi tanár. A szoci-
ológiai tudományok doktora, a BME GTK és az 
ELTE Szociológia Doktori Iskola oktatója.

Szász Antónia (-) PhD – társadalomkutató, 
kulturális antropológus, ILIAS e-learning szakértő.

Szilágyi Erzsébet (1940, Pécs-Somogy) 
CsC, professor emerita, KJE, filmszociológus, 
film-művészetszociológus.
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Turóczi Ildikó (1960, Kézdivásárhely) házi-
orvosként dolgozik 2012-ig, utána Kamerunban 
önkéntes orvos, majd az Orvosok Határ Nélkül 
segélyszervezet tagja, kutat, ír, publikál. Kutatási 
és érdeklődési területe: orvosi antropológia /natív 
és holisztikus szemléletű gyógyítás, betegségekhez 
kapcsolódó hiedelmek, szokások, rítusok, szimbó-
lumok, a transzcendens szerepe a natív gyógyítás-
ban/. Megjelent köteteit többnyire a pécsi Publikon 
vagy a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadó jelentette meg. 
További munkáiból itt: http://turoczi.eu/ 

http://turoczi.eu/
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