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ILLETVE A KONFERENCIA 

Giuseppe Tanzella-Nitti a Bolognai Egyetem csil-

értekezését teológiai témában írta és védte meg a 
Szent Kereszt Pápai Egyetemen, Rómában 1991-ben. 

-
lagászi kinevezést kapott a Torinói Csillagászati 

-
tális teológia kinevezett professzora a Szent Kereszt 

istenképének kapcsolata, a tudományos gondolkodás, 
valamint kortárs kultúra és a keresztény vallás 

egységes tudás kortárs szerepe. Az Urbaniana 
University Press és a Città Nuova kiadó gondozá-
sában megjelent két kötetes enciklopédia, a Vallás 
és tudomány interdiszciplináris szótára (

-
leg a Documentazione Interdisciplinare di Scienza e 

 online adat-

és igazgatója a Tudomány és Hit Interdiszciplináris 
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di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e 

Kutatóintézet (Scuola Internazionale Superiore 

2002 áprilisában az Európai Tudomány és Teológia 
Tanulmányok Társaságtól megkapta az ESSSAT kom-

-
zetközi  díjat.

-
 

amely kidolgozza a fundamentális teológia egész 
alapprogramját, melyhez a kortárs tudományos 

három kötet már megjelent: az 1. és 2. köt., 
 Città Nuova, 

Megemlítünk néhányat az általa publikált kötetek 
közül:  

Questions in 
La 

 (Armando, 

cristiano
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 (The Davies 

La 

Szeiler Zsolt teológiai és filozófiai tanulmányai 
után 2002-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi, és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán. 2009-ben jogász végzettséget szerzett a 

Doktori tézisében, melyet a Fenomenológia Doktori 

-
ta Aquinói Szent Tamásnál. 2011 óta a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

Hetesi Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudo-

-

területén végez kutatómunkát.

Schmal Dániel -

-
bilitált docense. Doktori téziseit 2004-ben védte meg 
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 címmel. 

-

problémák kora újkori gyökereit vizsgálja.

Béres Tamás evangélikus lelkész, egyetemi tanár, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres 

-
-

gyakat oktat. Doktori dolgozatának témája Paul 
Tillich mítoszértelmezése volt, habilitációs dolgo-
zatát az ökoteológia területén végzett kutatásaiból 
írta. Szakterülete a környezetetika, ökoteológia és a 
humánökológia teológiai kapcsolatainak kutatása. 

hit és természettudományok kapcsolatával foglalkozó 

Mészáros Lukács biológus, paleontológus, kutatóta-
nár. A Magyar Tudományos Akadémia Paleontológiai 
Tudományos Bizottságának tagja, az Eötvös Loránd 

medence múltbeli környezetváltozásainak vizsgálata 
-

Nemes Krisztina
tikával foglalkozik. A Szegedi Egyetem hispanisztika 
szakán doktorált. A Pannon Egyetem Germanisztika 
és Fordítástudományi Intézetének oktatója.
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Bagyinszki Ágoston OFM ferences szerzetespap, teo-
-

kat folytatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 

2001 között posztgraduális ösztöndíjjal Rómában vég-

vezet természettudomány és teológia határkérdései-

-
mányok bemutatása. A  könyvso-

a természettudomány és a teológia határkérdései-

Doktori disszertációját teológiai episztemológia te-

az Amerikai Katolikus Egyetemen (The Catholic 
-

tethez kapcsolódó interdiszciplináris területen.

Várnai Jakab a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 


