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Ambrus Gergely (dr. habil.) az ELTE BTK Filozófia Intézetének oktatója, a Magyar
Filozófiai Szemle felelős szerkesztője. Kutatási területei: analitikus elmefilozófia, metafizika és etika, az analitikus filozófia története.
E-mail: ambrusg@btk.elte.hu
Barcsi Tamás Pécsett szerzett doktori fokozatot filozófiából, a PTE ETK egyetemi adjunktusa. Érdeklődési, kutatási területei: etika, társadalomfilozófia, az emberi méltóság filozófiája, kultúrkritika.
Forczek Ákos magyar és történelem szakos bölcsész (ELTE); jelenleg teológushallgató (Wesley János Lelkészképző Főiskola), valamint 2016 szeptemberétől az ELTE
BTK Filozófia Doktori Iskolájának diákja az újkori filozófiai programon.
Földes Tibor pre-doktor az ELTE Filozófia Intézetében. Fő kutatási területe a fenomenológia, valamint a kortárs elmefilozófia és a reprezentációtanok ontológiája.
E-mail: foldestiborlajos@gmail.com
Hendrik Nikoletta (1984) az ELTE BTK Filozófia Doktori Iskolájának doktorandusza a
Morál- és Politikai Filozófia Doktori Programban. Kutatási területe a sztoikus paideia.
Hidas Zoltán (PhD, habil.) szociológus, filozófus, a PPKE Szociológiai Intézetének és
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszékének vezetője, az Universität Erfurt magántanára. Fő kutatási területei: kultúraszociológia, kultúraelmélet, társadalomelmélet, szociológiatörténet.
E-mail: hidas.zoltan@btk.ppke.hu
Nagy József az ELTE BTK Olasz Tanszékének tudományos munkatársa, 2012. szeptember és 2015. augusztus közt Bolyai-ösztöndíjas. Fő kutatási területei: 17–18. századi társadalmi szerződéselméletek (Thomas Hobbes), 18–19. századi történetfilozófiai
elméletek (G. B. Vico). Olasz irodalom- és filozófiatörténet; középkori filozófia, Dante politikai teológiája.
E-mail: newleviathan@gmail.com
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Péter Szabina a Debreceni Egyetem Humántudományi Doktori Iskola Modern Filozófia Programjának doktorandusza, valamint a MODEM Modern és Kortárs Művészeti
Központ munkatársa. Kutatási témája a 20. és a 21. századi művészeti irányzatok fenomenológiai és hermeneutikai megközelítésén alapszik.
E-mail: peter.szabina@modemart.hu
Szummer Csaba a KRE Pszichológiai Intézete Szociálpszichológiai és Interkulturális
Tanszékének vezetője. Kutatási területei: a pszichedelikumok kulturális és vallási
vonatkozásai; a pszichoanalízis és a pszichológia kultúrtörténeti, eszmetörténeti és ismeretelméleti vonatkozásai. Önálló kötetei: Freud nyelvjátéka (1993); Freud, avagy a
modernitás mítosza (2014); Pszichedelikumok és spiritualitás (2015).
E-mail: szummercs@upcmail.hu
Ullmann Tamás (DSc) az ELTE BTK Filozófia Intézetének egyetemi tanára. Kutatási
területe a német idealizmus, a fenomenológia és a francia filozófia.
E-mail: tamasullmann@gmail.com
Varga Péter András (PhD) az MTA BTK Filozófiai Intézetének posztdoktori kutatója.
Kutatási területei: a korai fenomenológia, a 19–20. századi német és osztrák filozófia
(valamint ezek magyar recepciója), a transzcendentális fenomenológia módszertani
kérdései és a filozófia historiográfiája.
E-mail: varga.peter@btk.mta.hu
Véber Virág az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának doktorandusza az
Analitikus filozófia programban. Kutatási területe az analitikus etika, azon belül a morális felelősség témaköre.
E-mail: veber.virag@gmail.com

