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SZERZŐINK

Bocsi Veronika (Eger, 1978) PhD, habil., főis-
kolai docens, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelé-
si és Felnőttképzési Kar.

Boros László (Szombathely, 1950) jogász, szoci-
ológus, politikai és nemzetközi szakértő. A hetvenes 
és nyolcvanas években a jogtudat és jogismeret szo-
ciológiai vizsgálatával, a közigazgatási szervezetek 
működésével, az ifj úság politikai szocializációjával, 
a spontán ifj úsági csoportokkal, az iskola értékori-
entációs törekvései és az ifj úság értékvilága közötti 
viszony szociológiai sajátosságaival foglalkozott. A 
kilencvenes évek közepétől a nemzetközi kapcsola-
tok, ezen belül is különösen az Európai Unió mű-
ködésére, továbbá az európai felsőoktatási térségre 
vonatkozó kérdések foglalkoztatták. Az utóbbi 
években az 1890 és 1920 közötti magyarországi 
társadalmi folyamatokat és az ország nemzetközi 
pozícióinak alakulását kutatja.

Folmeg Balázs (Székesfehérvár, 1986) szociál-
pedagógus, ifj úságsegítő. Utcai szociális munkás-
ként a fővárosi hajléktalan-ellátásban dolgozik. Az 
Ifj úságszakmai Társaság programvezetője. Kutatási 
területe az ifj úsági hajléktalanság és kockázati fak-
torai.

Jenei Teréz (Csökmő, 1958) Dr., PhD, inté-
zetigazgató, főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem 
Tanítóképző Intézet.

Kozák Anita (Debrecen, 1986) PhD, főiskolai 
docens, Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság és 
Társadalomtudományi Kar.

Móré Marianna (Kisvárda, 1959) PhD, habil., 
egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Egészségtu-
dományi Kar.

Murányi István (Ózd, 1959) egyetemi docens, 
PhD, Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociál-
politika Tanszék.

Nagy Ádám (Budapest, 1972) hat diplomáját a 
legkülönbözőbb területeken szerezte, doktori foko-
zatát neveléstudományból védte meg. Korábban az 
Információs Társadalom és Trendkutató Központ 
igazgatója és a Nemzeti Civil Alapprogram elnöke. 
2014-ben habilitált és a komarnói Selye János Egye-
tem docense lett, 2015-től Bolyai ösztöndíjas, 2016-
tól a Pallasz Athéné Egyetem kutatóprofesszora. A 
Magyar Pedagógiai Társaság Szabadidő-pedagógiai 
Szakosztályának elnöke és a Magyar Szociológiai Tár-
saság Ifj úságszociológiai Szakosztályának alelnöke. 

Pekker Bernadett (Budapest, 1988) angol-, va-
lamint játék- és szabadidő-szervező tanár (ELTE, 
2015). Korábban megjelent már összegzése rokon 
területről: A pláza mint a XXI. század művelődési 
háza? Magyar Pedagógiai Társaság, Szekszárd – Bu-
dapest, 2015.

Révész György (Budapest, 1949) matematika-
fi zika-informatika szakos tanár (ELTE TTK 1972, 
1991), 1999-ig úttörő csapatvezető, jelenleg nyug-
díjasként a Múltunk Öröksége Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság 
Mozgalompedagógiai Szakosztályának elnöke, a  
Mozgalompedagógiai füzetek 1-11. (Magyar Peda-
gógiai Társaság) szerkesztője.

Sánta Tamás (Szeged, 1970) szociálpolitikus. 
Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpoliti-
ka Tanszék oktatója. A Debreceni Egyetemen végzi 
szociológia doktori tanulmányait. Érdeklődésének 
homlokterében az ifj úságpolitika áll, azon belül is 
az oktatás- és foglalkoztatáspolitika. Speciális kuta-
tási területe azok a 15-24 éves korosztályba tartozó 
fi atalok, akik munka nélkül vannak és sem az ok-
tatási, sem a képzési rendszereknek nem tagjai; az 
úgynevezett NEET-es fi atalok.

Trencsényi László (Budapest, 1947) címzetes 
egyetemi tanár, pedagógiai kutató. A gyermek-
mozgalmak és a gyermekkultúra innovációi során 
szerzett gyakorlati tapasztalatai érlelték kutatóvá, e 
kutatások integrálódtak a szociálpedagógia új, gaz-
dagított fogalma körül. Gyermekekért-díjas, Kiss 
Árpád-díjas, Mezei Éva-díjas és Apáczai-díjas. A 
Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke.




