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SZERZ INK

Dr. Báll Dávid (1982, Budapest) zongoramű-
vész, adjunktus. Háromszoros Fischer Annie Ösz-
töndíjas, Köztársasági Ösztöndíjas, Robicsek- és 
Kupsus-díjas. 2013-ban elnyerte a Magyary Zoltán 
Posztdoktori Ösztöndíjat, 2014-ben az Universitas 
Alapítvány díját. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen diplomázott, majd 2011-ben ugyanitt 
doktorrá avatták. Számos zongoraverseny díjazott-
ja. Amerika, Európa, Japán számos koncerttermé-
ben játszott többek között Fischer Ivánnal, Kocsis 
Zoltánnal, Peskó Zoltánnal, Takács-Nagy Gáborral 
és Klaus Th unemannal.

Berki Márton (1985, Zalaegerszeg) tudo-
mányos segédmunkatárs, MTA TK Szociológiai 
Intézet, Kutatási területek: városkutatás, barna-
mező-rehabilitáció, szocialista és posztszocialista 
urbanizáció, kritikai térelmélet.

Csizmady Adrienne (1968, Szolnok) az MTA 
TK SZI tudományos főmunkatársa és az ELTE 
TáTK egyetemi docense. Kutatási területe elsősor-
ban a városszociológia körébe tartozó témákat ölel 
fel: többek között a lakótelepek térbeni-társadalmi 
helyzetének változása, a lakóparkok kérdésköre, a 
városi társadalmi egyenlőtlenségek, és a rehabilitá-
ció körüli társadalmi konfl iktusok.

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

Dén-Nagy Ildikó (1981, Szolnok) közgaz-
dász, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 
és Társadalompolitika Intézetének PhD-hallgatója. 
Fő kutatási területe az infokommunikációs tech-
nológiák használatának társadalmi vonatkozásai. 
Disszertációját a mobiltelefon munka-magánélet 
egyensúlyának kialakításában játszott szerepéről 
írja. A 2013-2017 között zajló Dilemmák és straté-
giák a család és munka összehangolásában elnevezésű 
OTKA-kutatás résztvevője.

A.Gergely András (1952, Budapest) társada-
lomkutató, az MTA TK PTI tudományos főmun-
katársa, az ELTE TÁTK és a PTE oktatója, folyóira-
tunk egyik szerkesztője.

Géring Zsuzsanna (1975, Veszprém) a Buda-
pesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa 
és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és 
Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. Fő 
kutatási területei a vállalati társadalmi felelősségvál-
lalás, valamint a szövegelemző módszertanok (pl. 
tartalomelemzés és diskurzuselemzés) használata a 
társadalomtudományokban. Doktori disszertáci-
ójában azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok külső 
(honlap) kommunikációjuk során milyen különbö-
ző diszkurzív stratégiákkal élnek a társadalmi szere-
pük meghatározásakor. A 2013–2017 között zajló 
Dilemmák és stratégiák a család és munka összehango-
lásában elnevezésű OTKA-kutatás résztvevője.

Hegedüs József (1951, Budapest) a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett dip-
lomát közgazdaságtanból, majd a Magyar Tudo-
mányakadémián szerzett doktori fokozatot. 1989 
óta a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója. Fő 
kutatási területei a várospolitika és lakásszociológia, 
emellett több évtizedes kutatói és oktatói tapasz-
talattal rendelkezik többek közt a közgazdaságtan, 
lakáspolitikai és lakásfi nanszírozás, önkormányzati 
pénzügyek terén, és több magas szintű szakpolitikai 
tanácsadó testület munkájában részt vesz.

Horváth Vera (1982, Budapest) a Budapesti 
Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, jelenleg a 
Városkutatás Kft. munkatársa, fő kutatási területe 
a lakáspolitika és városszociológia. A helyi szintű 
tanácsadási munkák mellett részt vett nemzetközi 
intézmények által fi nanszírozott nemzetközi kuta-
tási projektek lebonyolításában.

Kamarás István OJD (1941, Munkács) író, szo-
ciológus, egyetemi oktató, akadémiai doktor. Bő-
vebben: http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/ 
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Szemle

Király Gábor (1980, Budapest) szociológus, 
diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disz-
szertációját a társadalmi részvétel témakörében írta 
és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Az elmúlt években több 
nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezé-
sében és moderálásában vett részt. Jelenleg a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola Közgazdasági Intézeti 
Tanszéki Osztályának főiskolai docenseként tanít 
társadalomtudományi tárgyakat angol és magyar 
nyelven, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Társadalompolitika Intézetének ok-
tatója. Fő kutatási területei az állampolgári részvé-
tel, a deliberatív demokrácia, valamint a társadalmi 
és technológiai fejlődés kölcsönhatása. A 2013-
2017 között zajló Dilemmák és stratégiák a család 
és munka összehangolásában elnevezésű OTKA-ku-
tatás résztvevője.

Konczné Th eisler Katalin (1982, Budapest) ta-
nulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Építészmérnöki Karán végezte. A 
diploma megszerzése után ugyanott a DLA Építő-
művészeti Doktori Iskolában az alacsony, nagy sűrű-
ségű lakóépületek (sorházak, átriumházak) nemzet-
közi és hazai példáit kutatta. 2013 őszén kutatását 
Hollandiában folytatta, kísérleti lakóstruktúrákat 
tanulmányozott, illetve tapasztalatokat szerzett a 
közösségi lakásformák terén. Legutóbbi munkája a 
Lakóépület Tervezési Tanszéken készített „Alacsony, 
sűrű beépítésű lakóházak” című gyűjtemény az okta-
tásban használt segédletként hasznosul.

Nagy Beáta (1964, Balassagyarmat) a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompo-
litika Intézetében egyetemi docens, társigazgatója 
a BCE-n működő Társadalmi Nem- és Kultúraku-
tató Központnak. Fő kutatási területe a munka és 
a társadalmi nemek kérdése, különös tekintettel a 
menedzsmentre és a szervezetekre. Az utóbbi évek-
ben a szervezetek nemi kultúrájával foglalkozott, 
amellyel kapcsolatban multinacionális vállalatok, 
önkormányzatok és műszaki felsőoktatási intézmé-
nyek körében is kutatott. 2013–2017 között zajlik 
az általa vezetett, Dilemmák és stratégiák a család és 
munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kuta-
tás.

Olt Gergely (1982, Szolnok) az MTA TK SZI 
tudományos segédmunkatársa és az ELTE TáTK 
doktorjelöltje. Kutatási területe a dzsentrifi káció, a 
kreatív termelés és az „éjszakai gazdaság” társadalmi 
hatásai.

Somogyi Eszter (1968, Budapest) szociológus-
közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a Város-
kutatás Kft. munkatársa. Legfontosabb kutatási 
területei a szociális lakáspolitika, városrehabilitáció 
és lakhatási szegregáció, illetve az ezekkel összefüg-
gő szakpolitikák. Emellett jelentős tapasztalattal 
rendelkezik az országos és helyi szintű lakáspolitikai 
tanácsadásban, és nemzetközi kutatásokban.

Szirmai Viktória Prof. Emerita, Dr. DSc. Ko-
dolányi János Főiskola, tanszékvezető egyetemi 
tanár, MTA TK SZKI, kutatóprofesszor, kutatási 
területei: város-, illetve regionális szociológia, kör-
nyezetszociológia, társadalmi konfl iktusok, társa-
dalmi versenyképesség, társadalmi egyenlőtlensé-
gek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét. Bővebben: 
http://www.tk.mta.hu/kutato/szirmai-viktoria 


