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AndrejkA Zoltán a debreceni Egyetem Filozófia Intézetének oktatója, 2010-ben szer-
zett Phd fokozatot. Kutatási területe a 19. és a 20. századi német filozófia.
andrejka.zoltan@gmail.com 

BányAi Ferenc az ELTE áJK Filozófia Tanszékének  docense. Kutatási területei: kul-
túrfilozófia, etikai kódexek, Eckhart mester, metaforaelméletek.
banyaiferenc@gmail.com 

GelencZey-MiháltZ Alirán kutatási területe elsősorban az ókori görögök politikai fi-
lozófiája (erről mogyoródi Emesével közös könyve jelent meg: Platón Kritónja kom-
mentárral és utószóval, Budapest, Atlantisz 2005); újabban a görög vallásfilozófia és 
metafizika problémáival is foglalkozik.
alraune@vipmail.hu  

héviZi ottó főkönyvtáros (mTAK), egyetemi tanár (dE Filozófia Intézet).
hevizi8@freemail.hu 

horváth Zoltán az ELTE-n doktorált 2012-ben. Főbb kutatási területei: Kant etikája, 
valamint annak funkciója a kritikai rendszerben; a 17–18. századi filozófusok hatása 
Kantra.
hhorvathzz@freemail.hu

koMorjAi lásZló (1968) fenomenológiai, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai és logikafilo-
zófiai problémákkal foglalkozik. Főiskolai docens volt az nymE Filozófia Tanszékén 
és egy ideig tudományos munkatárs az ELTE BTK Filozófiai Intézetének Logika 
Tanszékén.
komorjai@gmx.net 

Kőmüves sándor (1980) a debreceni Egyetem Humán Tudományok doktori Iskolá-
jának Filozófia Programjában szerzett doktori fokozatot 2011-ben. Jelenleg a deb-
receni Egyetem oEC nK magatartástudományi Intézetének tanársegédje. Kutatási 
területéhez tartozik a személy identitásának a kérdése, az érvelési stratégiák, döntés-
mechanizmusok, illetve hatalmi tényezők az abortusz, az eutanázia, illetve az asszisz-
tált öngyilkosság területein, a pszichopatológia filozófiája, a medicina és a művészet 
kapcsolódási pontjai.
komuves.sandor@sph.unideb.hu 

Márton Miklós Phd, egyetemi tanársegéd az ELTE Jogi Karának Filozófia Tanszé-
kén. Főbb kutatási területei: nyelvfilozófia, elmefilozófia, észleléselméletek.
marton@ajk.elte.hu 
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MoGyoródi eMese a szegedi Tudományegyetem filozófia tanszékének docense. Kuta-
tási területe a preszókratikus filozófia, szókratész, valamint Platón etikája és politika-
filozófiája.
mse@philo.u-szeged.hu

róZsA erZséBet egyetemi tanár a debreceni Egyetem Filozófia Intézetében, doktori is-
kola vezető, kutatócsoportvezető, vendégtanár az Eszterházy Károly Főiskolán. 2012-
től a münsteri Egyetemen a Kollegforschergruppe für Normenbegründung in Medizinethik 
und Biopolitik vendégkutatója.
rozsa.erzsebet@arts.unideb.hu 

such dávid az ELTE Filozófiatudományi doktori Iskola Analitikus Filozófia program-
jának hallgatója. Érdeklődési területe az analitikus elmefilozófia, ismeretelmélet és a 
klasszikus német idealizmus.
suchdavidgabor@gmail.com 


