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Dr. Veress Károly egyetemi tanár 

 

VERESS KÁROLY (CAROL) (sz. 1953, Szováta) ‒ a filozófiai tudományok doktora 

(1998); egyetemi tanár a kolozsvári Babeş‒Bolyai Tudományegyetemen, Történelem és 

Filozófia Kar, Magyar Filozófiai Intézet; doktorátusvezető professzor, a Filozófiai Doktori 

Iskola igazgatója (2012‒2020), az Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont 

vezetője(2009‒2020); magyar tagozatvezető (filozófia szakos képzés, 1994-2011); 

tanszékvezető (Szisztematikus Filozófia Tanszék, 2007-2011); intézeti igazgató (Magyar 

Filozófiai Intézet, 2011-2012); az egyetemi szenátus (2000-2016), a doktori tanács 

(2016‒2020) és minisztériumi szakbizottságok (CNATDCU) tagja (2012‒2020).  

Szakterülete: szemiotika, ismeretelmélet, filozófiai hermeneutika, a kommunikáció és a 

kultúra hermeneutikája.  

Számos egyéni és közös kutatási projekt résztvevője; a doktoranduszokkal és mesterképzős 

hallgatókkal közösen megvalósított Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások 

projektsorozat (2007-2016) vezetője.  

Nemzetközi és intézeti tudományos rendezvények szervezője, társszervezője 

(Interdiszciplináris párbeszéd konferenciasorozat ‒ 2012-től; Doktoranduszok konferenciái ‒ 

2013‒2020). Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák résztvevője és előadója, melyek 

közül fontosabb konferenciasorozatok: Lábjegyzetek Platónhoz (Magyar Filozófiai Társaság, 

MTA, Szegedi Tudományegyetem; 2003-2019); Fogalom és kép (BBTE Magyar Filozófiai 

Intézet, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, 2009-2012); a Kolozsvári Alkalmazott Etikai 

Konferencia sorozat, az Alkalmazott Filozófiai Társaság (2000-2010), a Sapientia‒EMTE, az 

ELTE Nyelvfilozófiai és Hermeneutikai kutatócsoportja, az Egerben, Miskolcon, Szegeden, 

Pozsonyban működő filozófiai intézetek által szervezett konferenciák.  

Az egyetemi oktatói és kutatói tevékenységének fontos kiegészítője a szerkesztői és kiadói 

tevékenység. Az Erdélyi Múzeum c. tudományos folyóirat (EME) szerkesztőségi tagja (1998-

tól), filozófiai szakszerkesztője; az Egyetemi Műhely Kiadó (Bolyai Társaság) alapító 

igazgatója (2006-tól); szakmai folyóiratok (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia, 

Journal for Study of Religions and Ideologies, Kellék, Többlet) tudományos testületeinek tagja 

és referense. Több mint 200 tanulmányt, esszét, recenziót, cikket közölt szakmailag elismert, 

adatbázisokban jegyzett, akkreditált kiadóknál megjelent romániai és magyarországi 

lapokban, folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Egyetemi jegyzetek szerzője; közös és 

egyéni filozófiai tárgyú tanulmánykötetek, konferenciakötetek, doktori szakdolgozatok 

szerkesztője, kiadója. 

Könyvei: Paradox (tudat)állapotok (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); 

Filozófiai szemiotika (1999); Kisebbségi létproblémák (2000); Egy létparadoxon színe és 

visszája (2003); Az értelem értelméről (2003); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (2003); 

A megértés csodájáról (2006); Bevezetés a hermeneutikába (2007, 2010, 2019); Ami 

megtörténik velünk (2014); A nyelv teremtő erejéről (2015); Lehet-e másként élni? (2016); A 

kommunikáció közegében (2017).  

Közös tanulmánykötetek (szerkesztő, társszerkesztő): Szempontok a filozófiai 

módszerprobléma vizsgálatához (2002); Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és 



alkalmazott filozófiai vizsgálódások (2002); A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia 

(2002); A határok átjárhatóságáról (2006); Egyetem az idő sodrásában (2006); Tanítható-e 

ma a filozófia? (2007); Az interkulturalitás ‒ interdiszciplináris megközelítésben (2008); 

Kisebbségben, közösségben (2008); A távolság antinómiái (2009); A hozzátartozás struktúrái 

(2010); A végesség tapasztalata (2011); Válságtapasztalatok és etikai távlatok (2011); 

Lehetséges identitás-interpretációk (2012); A megfordíthatóság értelemdimenziói (2014); 

Játék és tudomány (2014); Az igazság történései (2014); Paradigma(váltás) és kommunikáció 

(2014); Ritmus és ismétlés (2015); Intézmény, lázadás, ethosz (2015); Egyediség és véletlen 

(2016); Arról, ami kimondhatatlan (2016); Emlékezet és felejtés (2017). 

Számos szakmai szervezet tagja: Magyar Tudományos Akadémia köztestülete; Magyar 

Filozófiai Társaság, Alkalmazott Filozófiai Társaság, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, 

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bolyai Társaság. 

Oktatói és tudományos teljesítményeit a BBTE, az EME, a S.A.C.R.I. kitüntetésekkel 

ismerte el. 

E-mail: veresskaroly53@gmail.com; carol.veress@ubbcluj.ro 

Részletes publikációs listája megtekinthető: 

- https://scholar.google.ro/citations?hl=hu&imq=Károly+Veress&user=xKKneUQAAAAJ 

- https://ubbcluj.academia.edu/K%C3%A1rolyVeress 

- http://veresskaroly.adatbank.transindex.ro/ 

 


