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BaLogh LászLó Levente a Debreceni Egyetem BTK Politikatudományi Tanszékének 
docense. Fő kutatási területei: emlékezetpolitika, politika és vallás kapcsolata, 20. 
századi német politikai gondolkodás.
E-mail: balogh.laszlo@arts.unideb.hu

Bernáth LászLó az ELKH BTK Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa, vala-
mint az ELTE BTK Filozófia Intézetének Önvezető autók, automatizáció, normativitás: 
Logikai és etikai kutatások című kiválósági kutatócsoportjának tagja. Óraadó a PPKE 
BTK Filozófia Tanszékén. Kutatási területe: szabad akarat és morális felelősség.
E-mail: bernathlaszlo11@gmail.com

Fehér M. István az ELTE egyetemi tanára, az MTA rendes tagja. Kutatási területe a 
19–20. századi filozófia, a német idealizmus és az életfilozófiai, fenomenológiai, her-
meneutikai irányzatok.
E-mail: h9142feh@ella.hu

hoFFMann MIkLós (DSc) az egri Eszterházy Károly Egyetem, valamint a Debreceni 
Egyetem egyetemi tanára. Kutatási területe a számítógéppel segített modellezés, a 
mesterséges neurális hálózatok elmélete, illetve a matematika és az informatika eti-
kai, filozófiai és módszertani aspektusai. 
E-mail: hoffmann.miklos@uni-eszterhazy.hu

kaMPIs györgy az ELTE egyetemi tanára. Biológiai PhD-vel és habilitációval rendel-
kezik, valamint D.Sc. fokozattal a tudomány filozófiájában. Alapítója volt az ELTE 
TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékének (1994–2016). Főbb 
kutatási területei: a mesterséges élet, a kognitív tudomány (a Budapesti Szemeszter 
a Kognitív Tudományban igazgatója, http://hps.elte.hu/BSCS), az evolúciós model-
lezés és a komplex rendszerek (https://www.deepdata.hu). Részmunkaidős kutató-
ként csatlakozott a DFKI-hoz (a Mesterséges Intelligencia Német Kutatóintézeté-
hez, http://www.dfki.de/web) a beágyazott intelligencia csoportban, 2012-ben.
E-mail: kampis.george@gmail.com

kIcsák Lóránt (PhD) az egri Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszékének egye-
temi docense. Kutatási területe a 20. századi német és francia filozófia, a fenome-
nológia és a dekonstrukció. Újabban a performatív filozófia és társadalomtudomány, 
illetve a dekonstruktív intézménykritika lehetőségeit vizsgálja. Vezetője a Performa-
tivitás Kutatócsoportnak és szerkesztője a Performa című elektronikus folyóiratnak.  
E-mail: kicsak.lorant@uni-eszterhazy.hu

kIntLI BorBáLa az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának PhD hallgató-
ja. Fő kutatási területe a 20. századi francia filozófia.
E-mail: kintlibori@gmail.com

Lovász ádáM filozófus és kutató, az ELTE BTK Filozófia Intézetének doktoran-
dusza és az Absentology társalapítója. Kutatási területei közé tartoznak a spekula-
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tív realista és új realista filozófiák, a kontinentális filozófia és a poszthumanizmus. 
E-mail: adam.lovasz629@yahoo.com

Fekete krIstóF az SZTE BTK Filozófia Tanszékének mesterszakos hallgatója. Érdek-
lődése elsősorban a 20. század művészetfilozófiai gondolkodására, a klasszikus törté-
nelemfilozófia problémáira és főként előbbiek kapcsolódási pontjaira irányul.
E-mail: kristof.fekete96@gmail.com

Marosán Bence Péter a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem oktatója. Az ELTE BTK filozófia (2004) és esztétika (2008) szakán szer-
zett diplomát, 2014-ben PhD fokozatot az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori 
Iskolájában. Fő kutatási területei: fenomenológia, kritikai filozófia, ökofilozófia. Ön-
álló monográfiái: Kontextus és fenomén I. Igazság, evidencia és tapasztalat Edmund Husserl 
munkásságában (Budapest, L’Harmattan, 2017); Kontextus és fenomén II. Az igazság prob-
lémája az időtudat és a keletkezés husserli filozófiájában (Budapest, L’Harmattan, 2020). 
E-mail: bencemarosan@googlemail.com

neMes LászLó (PhD) a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egye-
temi adjunktusa. Korábbi munkahelyei: Debreceni Egyetem, Magatartástudományi 
Intézet; Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék. Kutatási területei: gya-
korlati etika, bioetika, a biológia filozófiája, filozófiai praxis. oktatói és kutatói te-
vékenysége mellett rendszeresen tart nyilvános csoportos filozófiai gyakorlatokat, 
filozófiai kávéház, bioetika kávéház, halál kávéház, filozófiai könyvklub címmel.  
E-mail: nemeslal@hotmail.com

PavLovIts taMás az SZTE BTK Filozófia Tanszékének egyetemi tanára. Kutatási terü-
lete a korai modern filozófia (különösen a metafizika, elmefilozófia, Descartes, Pascal).  
E-mail: pavlo@philo.u-szeged.hu

ságI Péter taMás doktorandusz az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájá-
ban. Fő érdeklődési területe a kortárs analitikus filozófia, ezen belül elsősorban az 
elmefilozófia. Eddigi kutatásai főként a szabad akarat témájára és annak neurofizioló-
giai vonatkozásaira irányultak. 
E-mail: solidmetal91@gmail.com

takó Ferenc az ELTE BTK Japán Tanszékének oktatója. Kutatási területe a kínai böl-
cselet európai, illetve a nyugati filozófiai hagyomány japán recepciója. A Távol-keleti 
Tanulmányok című folyóirat szerkesztője. Max Weber Kína-tanulmányáról írott dokto-
ri disszertációjával 2018-ban elnyerte a Cogito-díjat. 
Email: tako.ferenc@btk.elte.hu


