
E számunk szerzői

hankOvszky tamás (Phd) a PPkE BTk adjunktusa. Logikát, klasszikus német filozófi-
át és társadalomfilozófiai tárgyakat tanít. tamas@hankovszky.com

kOczka szIlárd a miskolci Egyetem Filozófia doktori Iskolájának doktorandusza a Je-
lentéselmélet és hermeneutika alprogramban. kutatási területe a tudományfilozófia, szű-
kebben a természettörvények és az okság értelmezése. koczka.szilard@gmail.com

makk nOrbert (Phd) Székesfehérváron született, egyetemi tanulmányait a kossuth 
Lajos Tudományegyetemen végezte filozófia szakon (1999), majd Rózsa Erzsébet 
vezetésével részt vett a debreceni Egyetemen a Vajda mihály nevével fémjelzett 
multidiszciplináris doktori Iskola Modern filozófia programjában. doktori disszertáci-
óját 2008-ban védte meg. 2002 óta emellett az információtechnológiai szolgáltatások 
területén dolgozik, jelenleg egy székesfehérvári vállalat vezetője. 
norbert.makk@gmail.com

nagy JózseF (Phd) Bolyai ösztöndíjas, az ELTE BTk olasz Tanszékének tudományos 
munkatársa. kutatási területe: olasz irodalom- és filozófiatörténet (dante politikai 
teológiája; a dante-recepció története; giambattista Vico történet- és nyelvfilozófiája; 
az olasz neoidealizmus; umberto Eco és a 20. századi olasz regényirodalom); politikai 
filozófia (társadalmi szerződés-elméletek, Thomas Hobbes).
newleviathan@gmail.com

nyIrkOs tamás (Phd) a Pázmány Péter katolikus Egyetem Politológia Tanszékének 
adjunktusa. Főbb kutatási területei az ellen-felvilágosodás politikai filozófiája, a vallás 
és a politika kapcsolata. nyirkos.tamas@btk.ppke.hu 

Orthmayr Imre az ELTE BTk Filozófia Intézetének docense. kutatási területe: etika, 
cselekvéselmélet, társadalomfilozófia. orthmayr@t-online.hu

Paár tamás a Pázmány Péter katolikus Egyetem filozófia szakán végzett, jelenleg a 
PPkE kommunikáció szakának hallgatója, a Kultúra és Kritika portál (kuk.hu) Filozó-
fia rovatának szerkesztője. paar.tamas@gmail.com 

takó Ferenc az ELTE BTk filozófia mesterképzésének végzett hallgatója. Fő kutatási 
területe a kínai bölcselet és annak recepciója az európai gondolkodástörténetben.
takoferenc@gmail.com

tanács JánOs (Phd) a BmE Filozófia és Tudománytörténet Tanszék oktatója. kutatási 
területei: matematikatörténet és matematikafilozófia, ezeken belül a nem-euklideszi 
(Bolyai–Lobacsevszkij-féle) geometria felfedezésének fogalmi, módszertani és társas 
megismerési összefüggései történeti és filozófiai aspektusból. 
janos.tanacs@gmail.com

Tőzsér János (PhD) egyetemi docens, Társadalomtudományi Tanszék, kaposvári Egye-
tem. kutatási terület: elmefilozófia, metafizika. jantozser@gmail.com

Varga PéTer anDrás (Phd) jelenleg a kölni egyetem Husserl-Archívumának tudomá-
nyos munkatársa, ezt követően az mTA BTk Filozófiai Intézetének munkatársa lesz 
A fenomenológia keletkezése oTkA kutatási projekt keretében (Pd 105101). kutatási 
területe Edmund Husserl filozófiája, a korai fenomenológiai mozgalom és a 19–20. 
századi európai filozófia. peter.andras.varga@uni-koeln.de 

zuh deOdáth (Phd) a Pécsi Tudományegyetem oktatója. kutatási területe a fenome-
nológia és a német filozófiatörténet. deodath.zuh@googlemail.com 


