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Andok Mónika PhD, habilitált egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kommunikációtudományi Tanszékének vezetője. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte, 
a disszertációból született kötete A hírek története (2013). Főbb kutatási területei: 
médiaműfajok, hálózati kommunikáció, vallás és digitális média kapcsolata. Legutóbbi 
kötetei: Digitális média és mindennapi élet (2016), A kommunikáció rituális elmélete (2017). A 
Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja, valamint a Network for New Media, 
Religion and Digital Culture Studies tagja. 2020-ban az Eötvös József Kutatóközpont senior 
kutatója volt. Legújabb könyve 2021-ben jelenik meg, Digitális vallás - Az új információs 
technológiák hatása a vallásokra, vallási közösségre Magyarországon címmel. E-mail: andok.
monika@btk.ppke.hu

Beke Ottó az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
diplomázott. Tudományos fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájában szerzett. A szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar docense. 
E-mail: bekeotto1@gmail.com

Csepeli György professor emeritus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai 
Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások programjának vezetője. Kutatási 
területe a csoportközi viszonyok szociálpszichológiája. Érdeklődése utóbb az információs 
társadalom, a mesterséges intelligencia társadalmi-gazdasági hatásainak kutatás felé fordult. 
E-mail: csepeli.gyorgy@gmail.com

Gettler Martha Emma a Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kommunikáció és 
Médiatudomány szakának tanulója. Kutatói érdeklődése a kommunikációnak a szociológiával, 
illetve művészetekkel való kapcsolata. Kutatási asszisztens tapasztalatát az egyetemen belül 
szerezte meg.

Gyekiczky Tamás jogász, filozófus és szociológus, a szociológiai tudomány kandidátusa, 
habilitált, volt főiskolai tanár, nyugalmazott bíró. Pályafutását az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karon kezdte 1979-ben. 1988-tól az MTA Szociológiai Kutató Intézetének tudományos 
igazgatóhelyettese, majd megbízott igazgatója. 1990 – 1995 között a Bielefeldi Egyetemen 
ösztöndíjas, számos összehasonlító kutatás résztvevője. 2001 – 2012 között a Debreceni 
Egyetem ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékét vezette, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 
tudományos rektorhelyettese 2012 – 2015 között. 1996-tól 2012-ig ügyvéd, majd 2019-ig a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája. Kirendelt bíróként 2015 – 2016 között 
az Igazságügyi Minisztériumban dolgozik, ezt követően a Kúrián, 2018-ig. 2019-ben bíróként 
nyugállományba vonult, de továbbra is tanít az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
Pénzügyi Jogi Tanszékén, témavezető a kar doktori iskolájában. gyekiczky.tamas@gmail.com
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Karagits Kíra Vivien a Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kommunikáció és 
médiatudomány szak végzős hallgatója. Kutatási területe az érzékeny kommunikáció, a 
rossz hírek közlésének kommunikációs eszköztárának elemzése gazdasági, egészségügyi, 
interperszonális kommunikációs szinten. A PMI Budapest, Magyar Tagozata nonprofit 
egyesület, kommunikációs munkatársa.

Keszei Barbara PhD pszichológus és kommunikációs szakember, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem, KVIK Pedagógia Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe a környezetpszichológia, 
különös tekintettel az épített terekben megjelenő térélményre, térhasználatra és környezeti 
preferenciára. Kutatásai során változatos módszertant alkalmaz (pl. VR, mentális térképezés, 
térszintaxis) és gyakran dolgozik együtt építészekkel. A Magyar Pszichológiai Társaság és a 
DiscourseNet tagja.

Merkovity Norbert 2011-ben védte meg PhD-dolgozatát, 2020-ban habilitált a Szegedi 
Tudományegyetemen. Két magyar nyelvű könyve jelent meg a politikai kommunikáció 
témakörében Jelenleg politikai kommunikációt és a politikatudomány más területeihez 
kapcsolódó kurzusokat oktat az SZTE-n, ahol egyetemi docens és az NKE-n, ahol adjunktus. 
2018-tól az ECREA CEE Network titkára. Kutatási területei a figyelemalapú politika, az 
információs hálózatok szerepe a politikai kommunikációban. Email: merkovity@juris.u-
szeged.hu

Nagyfi Richárd az ELTE Szociológiai Doktori Iskola. Interdiszciplináris Társadalomkutatások 
Program hallgatója.

Neuman Péter eredetileg fizikus. Az üzleti életben - elsősorban pénzügy, telekommunikáció 
és IT - eltöltött körülbelül két évtized után tudományfilozófiával kezdett foglalkozni a BME 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszékén, ahol tárgyalástechnikát oktatott. Jelenleg az 
ELTE-n készül fizika filozófiáról szóló doktori disszertációja megvédésére. Érdeklődési 
területe a fizika alapjai, szimulációk és gondolatkísérletek filozófiai vonatkozásai. Email : 
neumanpt@gmail.com

Ropolyi László fizikai és filozófiai tanulmányokat követően évtizedekig tanított filozófiai, 
tudománytörténeti és tudományfilozófiai tárgyakat, főként természettudományokra 
szakosodott hallgatóknak. Az utóbbi években főként tudomány- és technikafilozófiai, 
valamint internetfilozófiai kutatásokkal foglalkozik. E-mail: ropolyi@caesar.elte.hu

Sándor Alexandra Valéria kommunikáció és médiaszakértő, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának oktatója, a Szociológia Doktori Iskola doktorandusza. E-mail: sandor.alexandra.
valeria@tatk.elte.hu
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Szűts Zoltán média és digitális pedagógia kutató az Eszterházy Károly Egyetem habilitált 
egyetemi docense, a Digitális Kultúra Tanszék és a Neveléstudományi Doktori Iskola Digitális 
Pedagógia modul vezetője, a Milton Friedman Egyetem Alkalmazott Infokommunikációs 
Kutatócsoportjának vezetője, A világháló metaforái (Osiris, 2013), az Online (Wolters Kluwer, 
2018), illetve a Digitális pedagógia elmélete (Akadémiai Kiadó, 2020) könyvek szerzője. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, doktorált és habilitált, az Eszterházy 
Károly Egyetemen doktorált. Rendszeres előadója a SISY, EDEN, ICL, HUCER, CogInfoCom és 
az Új Média konferenciáknak. A hypertextuális irodalom, az online kommunikáció és média, 
az információs társadalom és a digitális pedagógia kutatója. E-mail: szutszoltan@gmail.com

Zsell Szilvia okleveles kommunikáció- és médiaszakértő. Felsőfokú tanulmányait a 
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán (BA), majd a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán (MA) kommunikáció- és 
médiatudomány szakon végezte. Szakmai tapasztalatait az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, 
majd az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában szerezte. Legfőbb kutatási területe a 
társadalom perifériáján élő csoportok kommunikációs és médiafelhasználási szokásainak 
vizsgálata. Tanulmányait a Kommunikációtudomány Doktori Program keretein belül tervezi 
folytatni. E-mail: szilviazs@yahoo.com

Zelena András PhD a Budapesti Gazdasági Egyetem KKK Kommunikáció Tanszékének, 
tanszékvezető docense. Kutatási területe az online gyászmunka, különös tekintettel a prae 
-és perinatális veszteségközzététel az újmédia színterein. Az Orvosi hetilap levelező szerzője, 
a Kharón Thanatológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja, a Magyar Pszichiátriai Társaság 
rendes tagja. Email: Zelena.Andras@uni-bge.hu 
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Gazdaság-, társadalom- és bölcsészettudományi folyóirat

A Bradbury-szöveg továbbá fenntartja annak lehetőségét, hogy a műszaki berendezések is 
közvetítsenek értéket. A különböző közegekben megjelenő tartalmak esetében a színvonal és 
a befogadás közbeni véleményalkotási és -közlési szabadság, valamint a függetlenség, egyéni 
autonómia fenntartásának relevanciáját hangsúlyozza.

Beke Ottó

A hálózati kommunikáció hatalmi kérdéseivel, az internet kontrolljával évtizedek óta 
foglalkoznak mind a jogtudomány, mind a társadalomtudományok kontextusában. Jelen 
tanulmány nem vállalkozik mindennek az áttekintésére, csupán két lehetséges megközelítését 
emeli ki a témának. Az egyik a hálózatos, nem hierarchizált mintázatában látja az új hatalmi 
forma leglényegesebb elemét, míg a másik elgondolás az adatosítás folyamatában.

Andok Mónika

Az internetes celebhősök, befolyásolók (influencerek) számára a figyelemmel való 
„üzletelés” a pszichológiai konklúzió felismerése, miszerint az ember figyelme szükségszerűen 
korlátozott, ezért szűkös jószág. A figyelem olyan fizetőeszközzé válik (figyelmes tőke) a 
közösségi média korában, aminek megszerzése, bővítése vagy fenntartása jövedelemmel 
kecsegtet (figyelem jövedelme). Ez a felismerés vezetett oda, hogy elkezdték fókuszált 
elkötelezettségként vizsgálni a figyelmet a közgazdaságban, ami az információ egy adott 
elemére összpontosul.

Merkovity Norbert

El kell terjeszteni a „My e-Justice tér” megoldását, amely egy, a nemzeti és a határon átnyúló, 
személyes használatra kialakított digitális tér, megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést a határon átnyúló uniós eljárásokban. A digitális térszerveződési forma nem 
váltaná le a nemzeti e-Justice szolgáltatásokat, hanem egymásba épülve, egymást támogatva 
működne. Az igazságszolgáltatás digitális társadalma voltaképpen itt kezdődik, akkor, amikor 
az áthelyeződik az online térbe, és leváltja a hagyományos igazságszolgáltatási tereket.

Gyekiczky Tamás

Találkozhatunk emlékoldalakkal egyrészről a család, barátok által létrehozott oldalak 
útján, másrészről az elhunyt személy korábbi profilján keresztül. Ezen oldalak segítségével, 
a hozzátartozók, barátok érzéseiket, gondolataikat fogalmazhatják meg az elhunytak 
felé, valamint egymás között is párbeszédet folytathatnak. A terápiás írás egy modernkori 
változataként segíthet ez a közzétételi forma. Ezek a bejegyzések a temetkezés, a virrasztás, a 
sírlátogatáshoz hasonló rituálék formájában öltenek szerepet.

Karagits Kíra Vivien - Gettler Martha - Keszei Barbara - Zelena András
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