•
•
•
•
•

Logikai kompendium
Hálózathasználati készségek
Kísérletezési szoftverrendszerek
Scientific writing
Lectures pour les sciences cognitives

7.3 Az egyes programok/specializációk kurzusrendje
A tudományos képzés és a kutatómunka mellett iskolánk fontos szaktudást és ehhez
kapcsolódó készségeket is alakít. A programjainkat felvevő diákok megfelelő képzést kapnak
két hazai hiányterületen: a neuropszichológia és a pszicholingvisztika területén, ami elősegíti,
hogy megfelelően kiképzett kollégák jelenjenek meg a fenti szakterületek egyetemi
oktatásában. A doktori iskolán belül két specializáció szervezése indokolt. Ezek az alábbiak:
7.3.1.1 Kognitív idegtudomány tantervi váz
1. félév
Bevezetés a kognitív
tudományba

2. félév
Alkalmazott
statisztika

A kog.idegtud.
élettani alapjai

Kognitív
fejlődés és
idegrendszer
A KIR
vizsgálatának
közvetlen
módszerei
Memória és
tanulás

A látás idegrendszeri
alapjai
Kognitív
információelmélet
A neurális kódolás
modellezésének
elmélete és formái
Kísérleti
pszichológiai
vizsgálati módszerek

3. félév
Pszichiátriai és
neurológiai
betegségek
neurokognitív
mechanizmusai
Nyelv és agy
Evolúció

Magasabb szintű
agyműködés
modellezése

Az észlelés
pszichológiája
Magasabb
kognitív
folyamatok
neurobiológiai
alapjai
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4. félév
Speciális kurzusok
Az alak és tárgylátás
Az emlékezet kognitív
neuropszichológiája
Coding in different neuronal
systems
Evolúciós pszichológia
Két látórendszer egy fejben
Neurológia: Agyi müködési
zavarok jellegzetessége,
topográfiája és a neurológiai
kórképek
Kognitív ergonómia
Cognition, Categorization,
Computation, and
Consciousness
Színlátás és tudatelmélet

7.3.1.2 Pszicholingvisztika tantervi váz
1. félév
Bevezetés a kognitív
tudományba
A kognitív
idegtudomány élettani
alapjai
Szintaxis

2. félév
Alkalmazott
statisztika
Fonológia
morfológia

3. félév
Fejlődési
nyelvpatológia
és Nyelv és agy

Kognitív
információelmélet

Gyermeknyelv

Bevezetés
a
pszicholingvisztikába
Kísérleti pszichológiai
vizsgálati módszerek

Szemantika
és
tudásreprezentáció
Kísérleti
pszicholingvisztika

Gépi nyelvészet

Társalgás és
pragmatikai zavarok
CHILDES:
Számítógépes
elemzés
a
gyermeknyelvben
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4. félév
Speciális kurzusok:
Afázia
Téri nyelv
A nyelv
keletkezésének újabb
elméletei
Elmefilozófia
Nyelvfilozófia

8. Főbb kutatási témák
Program
Kognitív
idegtudomány

Tanár
Kovács Gyula
Kovács Ilona
Racsmány
Mihály
Pszicholingvisztika Pléh Csaba
Babarczy Anna
Prószéky Gábor

Téma
Kategorikus észlelés, Arcfeldolgozás, Látásbiológia
Észlelés fejlődés és zavarai, Percepció és készség
Emlékezet neuropszichológiája, Prefrontális gátlás
Nyelvfejlődési zavarok, Megértés és nyelvtípus
Grammatikafejlődés, Társalgás gépi kódolása
Gépi és emberi lexikon, Megértés és gépi elemzés
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9. Az iskola minőségbiztosítási rendszere
A minőségbiztosításnak három fő forrása lesz.
9.1. Évenkénti tudományos konferenciák.
Mindegyik program minden évben a diákok munkáira alapozva szervez tudományos
konferenciát. Ezek az alkalmak valóban nyilvánosak lesznek. Az előkészítés és a
visszajelentés fontos minőségbiztosítási kört nyújtanak A programok vezető tanárai
igyekeznek kölcsönösen részt venni egymás tudományos rendezvényein, alkalmanként pedig
integrált workhop-ot is rendezünk, a teljes iskola számára.
9.2. Külső megítélés.
Az iskola elindulása után két évvel indítva minden évben felkért külső megítélőkkel – akiknek
semmilyen kapcsolatuk nincsen az iskolával – megítéltetjük az adott program oktatási és
kutatási folyamatát és eredményeit. Fontos visszajelzés lesz ez is a tanács számára.
9.3. Folyamatos felügyelet és karbantartás.
A programok saját kurzusaik tematikáját és irodalmát rotációs módszerrel folytonosan s
nyilvánosan ellenőrzik. Ennek során a diákoknak adott szakirodalom állandó frissítése kiemelt
szempont lesz. A rotációs módszer azt jelenti, hogy minden évben valamelyik tantárgycsoport
kerül részletes elemzésre a teljes tanári kar által.
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10. A közös kurzusok tematikája
10. 1. Bevezetés a kognitív tudományba
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus
BEVEZETÉS A KOGNITÍV TUDOMÁNYBA
Közös kurzus

Pléh Csaba
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: A kurzus három célt követ. Bevezetést ad a
megismeréstudomány fogalomrendszerébe, ezzel sokakat elvezet saját témájuk tágabb
elhelyezéséhez, az érintkező területek alaposabb vizsgálatához, s ugyanakkor fejleszti
az érvelésmódot, különösen ami az empirikus és a konceptuális érvek viszonyát illeti.

Tematika:
A megismeréstudományt az állati, emberi és gépi megismerés egyaránt érdekli, s a
közös elveket keresi bennünk. Maga is próbálkozás, próbálkozás az annyiszor igényelt
és megkísérelt interdiszciplináris gondolkodásmód megvalósítására, ilyen értelemben a
kibernetika és az információelmélet hagyományának folytatója.
A megismerő rendszereket a formális tudományok (logika, matematika, elméleti
számítástudomány) által is illetve mint modelláló rendszereket értelmezi. A kurzus
bemutatja ezt a mára klasszikussá vált szemléletet, központi fogalmai, a reprezentáció,
az architektúra, és a komputáció köré szervezve. Az ehhez kapcsolódó megismeri
eszmény a propozicionális, kijelentésszerű és explicit tudás. A képek és a készségek, az
eljárásbeli tudások már klasszikus terepén is megkérdőjelezték, hogy mennyire képes
minden emberi megismerésmódot átfogó lenni ez a törekvés. A kurzus második része
azokat az újabb fejleményeket tekinti át, amelyek megismerő rendszereket már nem
önmagukban tekintik. Visszatérő vitatott kérdések és alternatív megoldások: egységese az elme, vagy számos működésmódja és alrendszere van (a modularitás kérdése),
minden megismerési folyamat mögött találunk-e érdeket, van-e tiszta megismerés (a
darwinista magyarázatok hierarchiája és az exaptáció kérdése), a reflektív tudat
keletkezése, szerkezete és szerepe.
Tematikus egységek
1. A megismeréskutatás keretei. Tudásfajták és klasszikus diszciplínáik. A
kognitív szemlélet többszöri keletkezése. Formális és tartalmi közelítések.
Nyelvészet, pszichológia, filozófia, biológia. Formai és lényegi törekvések.
2. A klasszikus kognitivizmus. A reprezentációelmélet tágan. Tolman és Piaget,
Lashley szerepe. Reprezentációs fogalmak a biológia, fiziológia, nyelvészet
világában.
3. A funkcionalizmus a kognitív szemléletben. Filozófiai, pszichológiai és gépi
funkcionalizmus. Az arisztotelészi hagyomány. Szoft és hard. A dekompozíció.
4. A klasszikus kognitivizmus és a mesterséges intelligencia. Erős és gyenge
MI. Az algoritmikus gondolkodás. Marr és Chomsky.
5. A klasszikus kognitivizmus inherens kritikái. A kínai szoba és a
kimeríthetetlenség. A gépiesség gondja. A társas világ és az észlelés
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problémája. A kínai szoba érv gondjai.
6. A konnekcionista felfogás. Az architektúra és változatai. A párhuzamosság. A
szabály és szokás szembeállítása. Kettős modellek.
7. A moduláris architektúrák. Modularitás a kognitív és a neurális szinten.
Tudásalapú és magukba zárt elrendezések. Moduláris modellek a nyelvről
Innátizmus és modularitás.
8. Az emberi megismerés evolúciója. Architekturális evolúció. Mi vezet
(Donald, Tomasello)? Az erős evolúciós program (Cosmides-Tooby, Pinker).
9. A tudat kérdése. Tudat és idegrendszer, tudat és társasság.
A megismerés és az idegrendszer. A neurális epigenezis elméletei. A tapasztalat szerepe.
Szociális modellek és idegrendszeri fejlődés.
Kötelező irodalom: Pinker, S. (2001): Hogyan működik az elme? Bp.: Osiris, Pléh
Csaba (1996, szerk.): Kognitív tudomány. Bp.: Osiris.
Aktuális vitacikkek a Behavior and Brain Sciences és a Trends in Cogntive Sciences
lapokból.
Ajánlott: Changeux, J.-P. (2000): Agyunk által világosan. Bp.: Typotex, Clark, A. (1996): A
megismerés építőkövei. Bp.: Osiris, Vizi E.Sz., Altrichter, F, Nyíri K. és Pléh Cs. (2002,
szerk.): Agy és tudat. Bp.: BIP
10. 2. A kognitív kutatás története
Program:

Közös kurzus

Tantárgy (kurzus):

A KOGNITÍV KUTATÁS TÖRTÉNETE

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:

Pléh Csaba

Tantárgy célkitűzései: az eszmetörténet és a tudománytörténet segítségével bemutatni,
milyen hagyományokból indul ki a mai kognitív kutatás. Ez a történeti, filozófiai és
módszertani tudatosság növelésén túl segít értelmezni a mai kognitív irányzatok eltéréseit is.
Tematika:
1. A módszer kérdése. Idő, hiba s élmény a klasszikus pszichológiában s a mai
kognitivizmusban. A kivonásos módszer s a közvetettség. Az introspekció helye.
2. A funkcionalizmus és a test-lélek probléma. Az azonosságelmélet gondjai. Gépi,
konceptuális és pszichológiai funkcionalizmus. A funkcionalista szemlélet és a
redukcionizmus új vitái.
3. A reprezentáció fogalma. A reprezentáció és a szimbólum felfogás a klasszikus
filozófiában és pszichológiában. A mai változatok: Piaget, Fodor, Dretske. Az elme
“szintaktikai elmélete”. Neurális reprezentáció.
4. Az innátizmus Descartes-tól Chomskyig. Az etológia szerepe. Fejlődéskutatás és
innátizmus: a “kompetens csecsemő” és a konstrukcionizmus.
5. A tanulás formális modelljei. Ebbinghaus törvények; Hull algebrája, Estes
statisztikai törvényei. A konnekcionista hálózatalakulás.
6. Gépek és emberek. A mechanika és az energia-elv a klasszikus kognitív
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modellekben. Az információkezelő gépek újdonsága. A MI ígérete és kudarcai.
7. Asszociáció és szabály. Az asszociáció vs. logika klasszikus vitái. Szabályok és
hálózatok a szimbolikus vs. konnekcionista vitákban. Kettős modellek: a gyermeknyelv
példája.
8. Univerzális és specifikus. Az “univerzális” két értelme. Moduláris és egységes
megismerés. Kulturális egyetemesség és viszonylagosság.
9. A megismerés szociális modelljei. Szolipszista és szociologista felfogás mint két
véglet. A francia szociológiai iskola. Piaget, Vigotszkij, Sperber és a modern etológia
szintézis kísérletei.
10. Az intencionalitás mint a kognitivizmus alapkategóriája. Brentano: a lelki
definíciós jegyei. Bühler, Brunswick, Holt és Tolman szándékelvű felfogása. A vágyvélekedés pszichológia és az intencionalitás szintjei. Intencionális realizmus és
instrumentalizmus: Fodor és Dennett vitái. Intencionalitás és etológia.

Kötelező irodalom: Klasszikus szövegek: Platon Arisztotelész, Descartes, Locke, Kant,
Brentano, Husserl, Carnap, Ryle részletek.Dennett: Az intencionalitás filozófiája. Bp.: Osiris,
1998, Changeux, J.-P. és Ricoeur, P. (2001) : A természet és a szabályok. Bp. : Osiris, Pléh
Csaba: A lélektan története. Bp.: Osiris, 2001.
Ajánlott: Damasio, A.R. (1996): Descartes tévedése. Bp., Adupint ,Dennett, D.: Darwin
veszélyes ideája. Bp., Typotex, 1998.
10.3 A kognitív idegtudomány élettani alapjai
Kognitív tudomány/Idegtudomány
Program:
A KOGNITÍV IDEGTTUDOMÁNY ÉLETTANI ALAPJAI
Tantárgy (kurzus):
Kötös kurzus
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Kovács Gyula
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja, hogy átfogó alapszíntű tudást biztosítson a nem
biológus, orvos, pszichológus hátterű hallgatóknak a központi idegrendszer elemi
folyamatainak élettani és anatómiai hátteréről. A további kurzusok nagyrésze az itt
megszerzett tudáson alapulva értelmezhető csak.
Tematika:
Elemi idegrendszeri folyamatok.
A sejtmembrán fiziológiája.
Az idegsejt, Ingerlékeny szövetek tulajdonságai.
A szinaptikus transzmisszió.
A KIR általános mûködései, osztályozás, ingerületvezetés.
Autonóm idegrendszer. Az enterális idegrendszer.
Receptorológia. Receptorok általános jellemzői és típusai.
Szomatoszenzoros rendszer, a nociceptív rendszer.
A látórendszer és alapvető vizuális folyamatok.
A hallórendszer. A hallás és az egyensúlyérzés.
A szagló és izérző apparátus Szaglás és ízlelés.
A motoros rendszer és a mozgás. A limbikus rendszer.
A memória és a tanulás.
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Kötelező irodalom:
Fonyó Attila: Humán élettan, Élettan gyógyszerészhallgatóknak.
Ajánlott: Zigmond, M. J. et al. (1999, eds.) Fundamental Neuroscience. New
York:Academic Press
10.4 A KIR vizsgálatának közvetlen módszerei
Program:
Tantárgy (kurzus):

Közös kurzus
A központi idegrendszer vizsgálatának közvetlen módszerei

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:

Gulyás Balázs és Kovács Gyula

Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja, hogy betekintést adjon a központi idegrendszer
modern vizsgáló eljárásainak módszereibe. Taglalja az invázív elektrofiziológiai, valamint a
nem invázív képalkotási módszereket egyaránt.
Tematika: Egysejtregisztrálás
In vivo és in vitro vizsgálatok
Extra és intracelluláris mérések
Többsejt regisztrálás
Mezőpotenciálok
Parallel sokcsatornás mérések
EEG/MEG és a kiváltott válaszok
Szenzoros és kognitív kiváltott válaszok
Funkcionális képalkotó eljárások
PET, FMRI, EVENT-RELATED FMRI, MEG
Kötelező irodalom:
Fonyó Attila: Orvosi élettan, Kognitív idegtudomány (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003.
Osiris.
Ajánlott: Cabeza, R. and Kingstone, A. (eds.) Handbook of Functional Neuroimaging of
Cognition. MIT Press, 2001.
10.5

Az észlelés pszichológiája

Program:
Tantárgy (kurzus):

Közös kurzus
AZ ÉSZLELÉS PSZICHOLÓGIÁJA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:

Kovács Ilona

Tantárgy célkitűzései: Célja megismertetés az észlelés alapvető pszichológiai és fejlődési
elméleteivel, azok neurobiológiai alapjának ismeretére építve. Egyben alapot ad a szakmailag
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részletesebb észlelési kurzusok felvételére.
Tematika: I. PERCEPTUÁLIS RENDSZEREK - neurobiológiai háttér frissítése
1. Receptív mező
2. Laterális gátlás
3. Kérgi szerveződés
4. Párhuzamos pályák
II. SPECIFIKUS PERCEPTUÁLIS RENDSZEREK
5. Szomatoszenzoros percepció
6. A látórendszer részletei
7. Színlátás, mélység- és mozgásérzékelés
8. Hallás
III. A PERCEPTUALIS VILÁG KIALAKULÁSA
9. Invarianciák
10. Perceptuális szerveződés
11. Perceptuális tanulás
12. Perceptuális fejlődés
Kötelező irodalom: Kognitív Idegtudomány (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003. Osiris,
Sekuler, R. és Blake, R. : Észlelés. Bp., Osiris, 2000
Ajánlott: angol összefoglaló cikkek a Vision Research és a Perception folyóiratokból.

10. 6 Kognitív információelmélet
Program:

Közös kurzus

Tantárgy (kurzus):

KOGNITÍV INFORMÁCIÓELMÉLET

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:

Izsó Lajos

Tantárgy célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat az információ különböző
diszciplínákban kialakult koncepcióival, másrészt felvázolni számukra – illetve velük
közösen - egy kognitív tudományi szempontból célszerű szintézis lehetséges irányait.
Tematika: 1. Az információ köznapi „heurisztikus” fogalma és információ-koncepciók a
különböző diszciplínákban. A kognitív nézőpontú szintézis történelmi aktualitása az
információs társadalom korában.
2. Az információ a fizikai tudományokban. A termodinamika második főtétele: az entrópia,
az egyensúly, a rendezetlenség és a rendezettség. Az entrópia Boltzmann-féle statisztikus
mechanikai értelmezése és annak általánosításai egyes makro-jelenségekre.
3. Az információ különböző biológiai, biokémiai és kémiai rendszerekben. A DNS és az
RNS szerkezete és a szerkezetben kódolt genetikus információ. Az immunreakciók: gének,
antigének és molekuláris felismerő szenzorok. Szervetlen információs rendszerek (egyes
autokatalitikus reakciók, kristálykiválás, agyagásványok).
4. Az ún. matematikai „információelmélet” - valójában műszaki, hírközlési nézőpontú
kommunikációelmélet - Shannon által kidolgozott alapfogalmai. A „hír tudománya”, a
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tartalomtól elvonatkoztat és statisztikai sokaságokkal foglakozik. Üzenet, információ (mint a
bizonytalanság megszüntetésének mértéke), információkapacitás, információátvitel, az
információ kódolása.
5. A termodinamika entrópia és a kommunikációelméleti információ kapcsolata Brillouin
felfogásában. A fizikai struktúrában realizálódott („kötött”) és fizikai struktúrától független
(„szabad”) információ. Egy rendszer kötött információt vesz fel, ha rendezettebbé válik
(kötött információ = entrópia-csökkenés = negentrópia-növekedés). Általánosított Carnotelv: reverzibilis folyamatban a kötött információ és negentrópia összege állandó marad,
egyébként csökken. A Maxwell-démon probléma: információ átalakítása rendezettséggé.
6. Kísérletek a kommunikációelméleti információ koncepciójának alkalmazására a
pszichológiában. Korlátozott sikerek: egyes területeken a koncepció részlegesen
alkalmazhatónak bizonyult (pl. választásos reakcióidők: Hick-Hyman törvény, vizuálisan
vezérelt kézmozgások időigénye: Fitt törvény), míg más területeken markánsan nem (pl. az
STM Miller által felfedezett 7±2 kapacitáskorlátja, amely függetlennek bizonyult a
formálisan számított információ-mennyiségtől). Az emberi információ-feldolgozásban az
információ tartalmától általában nem lehet elvonatkoztatni (pl. problémahelyzetben a
kontextusra vonatkozó információk Johnson-Laird eredményei szerint kiemelkedő
jelentőségűek, illetve információ-hiányos helyzetben Reason eredményei szerint a
hasonlósági és gyakorisági információk fokozottan kerülnek felhasználásra).
7. Kísérletek egy általános információelmélet megalkotására. Stonier felfogása: az
információ ugyanúgy az anyag alaptulajdonsága, mint a tömeg és az energia. Minden
szervezett rendszer információt tartalmaz. Young felfogása: az információ formák
(mintázatok) áramlása, a formák pedig tömeg-energia viszonylatok. Ayres felfogása: az
információt felfoghatjuk szemantikus értelemben (ekkor: adat), pragmatikus értelemben
(ekkor: tudás) és a műszaki kommunikációelméletnek megfelelően (ekkor: a bizonytalanság
megszüntetésének mértéke).
8. Egy kognitív nézőpontú általános információelmélet előzetes vázlata. Információ és
intelligencia viszonya. Információ: szerveződési mintázat. Egy rendszer intelligens válasza
(Stonier nyomán): (1) emeli saját túlélőképességét, vagy/és (2) emeli saját reprodukáló
képességét, vagy/és (3) javítja egy adott cél elérésének esélyét (ha a rendszer cél-irányult).
Az intelligens információ-feldolgozás nem feltétlenül kötődik idegrendszerhez, széles
spektrumot alkot a természetes vagy mesterséges szervetlen rendszerektől, a különböző
szubhumán biológiai rendszereken át a csúcsot képviselő emberig. Az evolúciós szempont
(Ayres és Csányi nyomán) az új elmélet- vázlatnak fontos része. Az intelligencia a környezet
kontrollja alkalmas információ-feldolgozás útján: Angyal autonómia-heteronómiahomonómia modellje is ezt fejezi ki. Az információs társadalom korában az ember
környezetének egyre jelentősebb részét informatikai eszközök (mint speciális „mesterséges
szervetlen rendszerek”) alkotják, amelyek feletti kontroll sajátos „tudásokat” (ismereteket,
készségeket, mentális modelleket) igényel. Ezért – bár beszélhetünk pl. érzelmi információfeldolgozásról is – a kognitív jelleg a leghangsúlyosabb.
Kötelező irodalom: Stonier, T.: Az információ és az univerzum belső szerkezete.Budapest:
Springer Hungarica, 1993, Ayres, R. U.: Information, Entropy, and Progress. A New
Evolutionary Paradigm. Woodbury: AIP Press, 1994, Reason, J.: Human Error. Cambridge:
University Press, 1994.

Ajánlott:Háttéranyag a termodinamikához: Izsó L. Kémia II. Fizikai kémia. (KKVMF

22

jegyzete, 286 oldal). Műszaki Könyvkiadó, azonossági szám: 49294, Budapest.

10.7. Alkalmazott statisztika
Közös kurzus
Program:
ALKALMAZOTT STATISZTIKA
Tantárgy (kurzus):
Közös kurzus
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Kövesi János
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: a társadalomtudományokban alkalmazott statisztikai módszerek
megismertetése, s egyben bevezetés az adatfeldolgozás gzakorlatába.
Tematika:
1.Valószínűség számítási alapok. A valószínűség számítás tárgya. A valószínűség fogalma.
A valószínűség számítás axiómarendszere. A valószínűség meghatározásának módszerei.
2.Valószínűség számítási tételek. A feltételes valószínűség fogalma. A teljes valószínűség
tétele. Bayes-tétel. Események függetlensége.
3.Leíró statisztika. A statisztikai leírás célja és módszerei. Méréselméleti alapok, mérési
skálák. Tapasztalati eloszlások. Középérték mutatók. Az ingadozás mérőszámai.
4.Valószínűségi változók, elméleti eloszlások. A valószínűségi változók jellemzői.
Binomiális eloszlás. Poisson eloszlás. Exponenciális eloszlás. Gauss-eloszlás. A központi
határeloszlás tétele.
5.A statisztikai döntések alapelvei. Döntési alapmodell. A döntési folyamat logikája. Döntési
osztályok és döntési kritériumok. A mintavétel és a következtetés hibái.
6.Becslés. A becslés tulajdonságai. A pontbecslés módszerei. Intervallumbecslés.
7.Hipotézisvizsgálat – nemparaméteres próbák. A hipotézisvizsgálat általános menete.
Illeszkedésvizsgálat.
8.Hipotézisvizsgálat – szórások összehasonlítása. Az alapsokaság varianciájára vonatkozó
egymintás próba. Két szórásnégyzet összehasonlítása F-próbával. Több szórás
összehasonlítására vonatkozó próbák.
9.Hipotézisvizsgálat – középértékekre vonatkozó próbák. A várható értékre irányuló próbák.
Két független minta várható értékének összehasonlítása. Páros minták várható értékének
összehasonlítása. Varianciaanalízis.
10. Korreláció- és regresszió számítás. Determinisztikus és sztochasztikus kapcsolatok. A
lineáris regresszió és korreláció. A korrelációs együttható fogalma. A regressziós
egyenes. A regressziós becslés pontossága.
Kötelező irodalom:
1. Kövesi J.: Kvantitatív módszerek. BME GTK, 2003.
Meszéna Gy. – Ziermann M.: Valószínűségelmélet és matematikai
statisztika. KJK, Budapest, 1981.
Ajánlott: Canavos, G.C.: Applied Probability and Statistical Methods. Little Brown Co.,
Boston, 1984.
10.8 Nyelv és agy
Program:
Tantárgy (kurzus):

Közös kurzus
Nyelv és agy

Kötelező vagy

Közös kurzus
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választott tantárgy:
Oktató:

Pléh Csaba és Lukács Ágnes

Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja az emberi nyelv funkcionális szerveződésének és
neurális hátterének taglalása. Az agysérülések következtében fellépő nyelvi zavaroktól
kezdve a legújabb agyi képalkotó eljárások eredményeinek összefoglalásáig bemutatjuk azt,
amit ma tudunk arról, hogy milyen agyi rendszerek állnak a beszédprodukció és –értés,
valamint az olvasás folyamatai mögött.

Irodalom Kötelező:
Brown & P. Hagoort (Eds.), The Neurocognition of Language. Oxford: Oxford University
Press.
Ajánlott:
10. 9 Kognitív fejlődés és idegrendszer
Program:
Tantárgy (kurzus):

Közös kurzus
Kognitív fejlődés és idegrendszer

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:

Gergely György és Király Ildikó

Tantárgy célkitűzései: Ez a kurzus alapszintű áttekintést ad arról, milyen szerepet kap a
kognitív tudományon belül a csecsemők és kisgyermekek képességeinek vizsgálata. Ismerteti
és példákon tárgyalja az elme moduláris elméletének főbb téziseit és bevezetést ad a
különböző terület-specifikus rendszerek (mint például a naiv fizika, a naiv lélektan
(tudatelmélet), a naiv biológia, a naiv matematika, artefaktumok, stb.) kognitív architektúrája
empirikus vizsgálatának módszereiről és főbb eredményeiről.
Tematika:
A fejlődés átfogó modelljei:A kognitív fejlődés terén uralkodó elméleti megközelítésekről és
legfőbb eredményei.
A fejlődéskutatás módszertana. A csecsemőkutatás egyedi módszerei.
Területspecificitás és naiv elméletek. A naiv biológia, fizika és számtan alapjai
csecsemőknél. Ezen keresztül mutatja be a megismerés-fejlődés alapvető fogalmi
keretrendszerét.
Észlelés és figyelem fejlődése.
A társas megismerés kibontakozása. A tudatelméleten, azaz a naiv pszichológia gyökerein
túl, a társas megismerés más formáiról, a cselekvésértelmezésről, az érzelmek fejlődéséről is
képet ad e fejezet.
Nyelvi fejlődés, nyelvelsajátítás elvei.
Magasabbrendű kognitív képességek fejlődése. Az emlékezet, a problémamegoldás és a
fogalomalkotás egymásra épülő területei.
Az utánzás formái és funkciói. Klasszikus és modern elméletek, az utánzás
neuropszichológiai mechanizmusai, az utánzásos tanulásnak a kulturális készségek szociális
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átadásában betöltött szerepe, és az utánzás képességének kognitív információ feldolgozási
modelljei.
Kötelező irodalom: Richardson, K. (1998): Models of Cognitive Development, Hove:
Psychology Press, Goswami, U. (Ed.) (2002): Blackwell’s Handbook of Childhood Cognitive
Development, Oxfrord, Blackwell
Ajánlott: Developmental Science (2002),Vol.5. No.3., Special Issue: Imaging Techniques and
Their Application in Developmental Science, Bremner,G. Fogel, A. (Eds.) (2001):
Blackwell’s Handbook of Infant Development, Oxford, Blackwell, Johnson, M. (1997):
Developmental cognitive neuroscience. London: Blackwell

10.10. Szemantika és tudásreprezentáció
Program:
Tantárgy (kurzus):

Közös kurzus
Szemantika és tudásreprezentáció

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Közös kurzus

Oktató:
Tantárgy célkitűzései:

Kálmán László

Tematika:
1.
A szemantika tárgya, elhatárolása a nyelvleírás többi szintjétől
Alapfeltevések, alapfogalmak: kompozicionalitás, metanyelv, mondatok, propozíciók,
megnyilatkozások.
2.
Jelentés, gondolat és valóság kapcsolata
Referenciális (denotációs) és reprezentációs elméletek. Denotáció, extenzió,
referencia, vs. értelem (sense). A nevek, ill. főneves kifejezések jelentése. A szavak
jelentésének mentális reprezentációi (fogalmak, a fogalmak elsajátíta
1 sa). Nyelvi relativizmus.
3.
Szójelentés
A szó fogalma. Az egyes szófajok (pl. nevek, köznevek, névmások és az ún. 'logikai
szavak') jelentésének jellemzői. A szójelentés problémái: kollokációk, idiómák,
többértelműség, homályosság. Lexikai relációk: homonímia, polisz
émia, szinonímia,
anonímia, hiponímia, meronímia.
4.
A mondatjelentés és az igazság
A mondatok jelentései közötti kapcsolatok: szinonímia, következmény-reláció,
ellentét, tautológiák, ellentmondások. Igazságérték, igazságfeltételek. A mondatok közötti
jelentéskapcsolatok reprezentálásának lehetőségei a nulladren
dű kalkulus segítségével. Előfeltevések.
5.
A mondatok jelentésének vizsgálata 1 (Az igei jelentés aspektusai)
Igeosztályok (állapotok, cselekvések, eredmények, teljesítmények). Igeidő és
aspektus. Modalitás. Mód. Evidenciálisok.
6.
A mondatok jelentésének vizsgálata 2 (A főnévi jelentés aspektusai)
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Thematikus szerepek, viszonyuk a grammatikai kategóriákhoz. Igenem (voice).
A diskurzus hatása a mondatjelentésre
Deixis. Kontextus jellemzése (diskurzus, háttérismeret). Információ-struktúra.
Konverzációs implikatúra.
8.
A nyelv funkciói: a nyelvhasználat mint tevékenység
Austin beszédaktus-elmélete. A beszédaktusok osztályozása és az egyes
beszédaktusok megvalósulásának feltételei (Searle). Indirekt beszédaktusok.
9.
Jelentéselméletek l: Jelentéskomponensek
Komponenses elemzés: lexikális kapcsolatok. Katz elmélete. Grammatikai szabályok
és a szemantikai komponensek kapcsolata. A Jackendoff-féle konceptuális struktúra.
10.
Jelentéselméletek 2: Formális szemantika
A modellelméleti szemantika jellemzői. Fordítás a természetes nyelvről az elsőrendű
predikátumkalkulus nyelvére, és ennek problémái.
11.
Jelentéselméletek 2: Formális szemantika
A lambda-kalkulus szerepe a természetes nyelvi jelentés reprezentálásában.
12.
Jelentéselméletek 2: Formális szemantika
Intenzionális jelenségek kezelése: modalitás, idő, aspektus
13.
Jelentéselméletek 3: Kognitív szemantika
Metafora, képsémák (image schemas), poliszémia, mentális terek (mental spaces).
7.

Irodalom Kötelező Kálmán László és Rádai Gábor: Dinamikus szemantika. Bp., Osiris,
2001
Ajánlott: Ruzsa Ime: Bevezetés a modern logikába. Bp:. Osiris, 2000, Kiefer Ferenc:
Jelentéstan. Bp., Corvina, 2001
10.11 Kísérleti pszichológiai vizsgálati módszerek
Kognitív Idegtudomány
Program:
Tantárgy (kurzus):
KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Kötelező
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Racsmány Mihály és Kovács Gyula
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja hogy megismertesse a hallgatókat a jelenleg
használatos humán kísérleti pszichológiai módszerekkel, valamint a szokásos inváziv és
noninváziv mérési és analítzis technikákkal.
Tematika:
Humán kísérleti pszichológia módszerek
Pszichofizikai küszöbmérések és analízisük.
Szenzoros skálázás.
Konstans stimulusok, a határok módszere, adaptív metódusok. JND.
Hatványfüggvények, skála típusok. Weber, Fechner, pszichofizikai törvények. Objektív vs.
Szubjetív módszerek.
Skálázás magasabb kategoriáknál.
Perceptuális tapasztalat. Szignál detekciós elméletek. 2AFC. Zaj.
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Priming kísérletek, reakcióidő.
Felidézési és felismerési paradigmák.
Kísérleti pszichológiai szoftverrendszerek használata.

Kötelező irodalom: MatLab , PsyScope szoftverrendszerek kézikönyvei .
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11. Az egyes programok részletes kurzusrendje
11.1 Kognitív idegtudomány specializáció
Vezető: Kovács Gyula
1. félév
Bevezetés a kognitív
tudományba

2. félév
Alkalmazott
statisztika

A kog.idegtud.
élettani alapjai

Kognitív
fejlődés és
idegrendszer
A KIR
vizsgálatának
közvetlen
módszerei
Memória és
tanulás

A látás
idegrendszeri
alapjai
Kognitív
információelmélet

A neurális kódolás
modellezésének
elmélete és formái
Kísérleti
pszichológiai
vizsgálati
módszerek

3. félév
Pszichiátriai és
neurológiai
betegségek
neurokognitív
mechanizmusai
Nyelv és
agy
Evolúció

Magasabb szintű
agyműködés
jelenségeinek
modellezése

Az észlelés
pszichológiája

4. félév
Speciális kurzusok
Az alak és tárgylátás
Az emlékezet kognitív
neuropszichológiája
Evolúciós
pszichológia
Két látórendszer egy
fejben
Neurológia: Agyi
müködési zavarok
jellegzetessége,
topográfiája és a
neurológiai kórképek
Kognitív ergonómia
Cognition,
Categorization,
Computation, and
Consciousness
Színlátás és
tudatelmélet

Magasabb
kognitív
folyamatok
neurobiológiai
alapjai

11.1.1.1 Bevezetés a kognitív tudományba
KÖZÖS KURZUS
11.1.1.2. A kog.idegtud. élettani alapjai
KÖZÖS KURZUS
11.1.1.3. A látás idegrendszeri alapjai
Kognitív Idegtudomány
Program:
A LÁTÁS IDEGRENDSZERI ALAPJAI
Tantárgy (kurzus):
Kötelező
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Kovács Gyula
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: A neuroanatómia, az idegrendszeri hálózatok és a pszchológiai
kutatások segítségével bemutatja az emlős és az emberi látás folyamatát a recehártyától az
elemi és a magasabb agykérgi folyamatokon át a tudatos észlelésig. Az egysejt múködéstől
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az agyi képalkotó eljárások bemutatásán át a pszichológiai kísérletekig terjed a perspektíva.
A kurzus a vizuális világ alakításával s a gépi látás kérdéseivel foglalkozó diákok számára
alapvető ismereteket nyújt.
Tematika: Áttekintés és bevezetés. A látványok érdekes oldala.
A retina szerkezete.
A fény feldolgozása és a kontraszt.
Kéregalatti folyamatok a látásban.
A striatális kéreg és a látás.
A színlátás.
Túl a V1 rendszeren: Magasabb szintek a látásban.
Párhuzamos utak a vizuális feldolgozásban.
Mozgásészlelés.
Mélységlátás.
Formalátás.
A figyelem és a vizuális integráció.
A vizuális emlékezet.
Vizuális tudatosság.
Kötelező irodalom: Sekuler és Blake: Az észlelés. Bp.: Osiris, 2000
Ajánlott: Goodale, M.A. és Milner, B.: The visual brain in action. Oxford U. Press, 1995
11.1.1.4 Kognitív információelmélet
KÖZÖS KURZUS
11.1.1.5. A neurális kódolás modellezésének elmélete és formái
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív Idegtudomány
A NEURÁLIS KÓDOLÁS MODELLEZÉSÉNEK ELMÉLETE ÉS
FORMÁI

Kötelező
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Fiser József
Oktató:
Tantárgy célkitűzései:
A kurzus célja egy átfogó kép nyújtása az emberi és állati idegrendszerben történő
információ-feldolgozás különböző modellezési megközelitéseiről. A vizsgált modellek
felölelik nemcsak a működő neuron modelljeit, de a tanulás, plasticitás rendszerszintű
modellezését is megvilágitva a a struktúra és a funkció közötti kapcsolatok fontosságát. A
működő neuronrol szóló előadások a legalacsonyabb szintről az egyedi idegsejt biofizikai
modellezésétől kezdve végigmennek a sejtek és sejtcsoportok informació-elméleti illetve
jelfeldolgozási alapokon törtenő modellezési stilusainak alapvető gondolatmeneten és
eszköztárán. A strukturáról szóló előadások tárgyalják egyrészt a neurális hálózatokban
történő tanulás formáit illetve a selforganizació alapjait és elvének alkalmazásait
idegrendszeri struktúrák fejlődésének magyarázatára. A kurzus egyéni gyakorlatokkal segiti
az előadások anyagainak készségszintű elsajátitását.
A kurzus előfeltételezi, hogy hallgatók ismerik a biológia és a kognitív tudomány alapvető
tényeit és fogalmi konstrukcióit. Nincsenek formai matematikai előfeltételek, de a
hallgatóknak vállalkozniuk kell uj formális ismeretek befogadására illetve uj komputációs
eszközök hasznalatának elsajátitására.
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Tematika:
A modellezés koncepciója és biofizikai modellek.
Mi egy modell, miért kell egy modell, mi egy jó modell? A modellezés szintjei és formai
A spike .A biofizikai modellezés alapja és fő kérdései. Modellezési eszközök: Neuron,
Genesis.
Spike-sorozatok analízise info-elméleti alapokról indulva Alapfogalmak és definíciók:
információ (együttes, feltételes, kölcsönös), csatornák Kódolási mechanizmusok: Ratekódok, temporális kódok. Információ mérése spike-trainekben Rekonstrukciós eljárások
(lineáris, nemlineáris). A „tudattalan következtetés” elve.
Populációs kódok és bázisterek. A zaj fogalma .Spike eloaszlások (Gauss, Poisson, sparse)
Kompakt kódok, elosztott kódok, prototípusok, nagymama sejtek. A bázistér koncepciója
(teljes, normált, túlreprezentált, nemlineáris). A neurális reprezentáció célja.
Jelfeldolgozó megközelítések. Alapfogalmak: jel, zaj, hit, miss, false alarm, küszöb, hajlam.
A pszichofizika genezise és látás területén való megvalósulása: térlátás. Térfrekvencia
emelet, Fourier és Gábor-terek A természetes képek struktúrája. A vizuális csatornák elve. A
jelfeldolgozó elv sikerei (kontrast textúra, mozgás, MT sejt, majom viselkedés) A
jelfeldolgozó elv hiányosságai.
Neurális hálózatok. Az agy, mint neurális hálózat. A neuron modellje a neurális hálózatban
Hálózati architektúrák.Kapcsolat az architektúra és a megoldható feladatok osztálya között.
A neurális hálózatok és a korai mesterséges intelligencia kutatás eszközeinek összevetése.
Tanulás feedforward neurális hálózatokban. Neurális hálózatok mint a tanulás/ plaszticitás
vizsgálati eszközei. Hibajavító tanuló algoritmusok, Hebbi tanulás, Kompetitív tanulás Bias
és generalizálás Supervised tanulás, unsupervised tanulás, reinforcement tanulás Perceptron
és backpropagáció, Helmholtz-machine Radial Basis Függvények Moduláris rendszerek:
Mixture-of-experts.
Tanulás feedback neurális hálózatokban. Dinamika, fázis terek. Korai kognitív
megközelítések: Supervised Kiterjesztés: backpropagation-in-time Recurrent unsupervised
algoritmusok: map formációk, Kohonen mappák Hopfield-hálózatok mint a memória
modelljei. Strukturált feedback hálózatok mint az agyműködés modelljei: Grossberg Pattern
formáció alapjai: reakció-diffúzió egyenletek. Selforganizáció alapjai Az agy korreláción
alapuló magyarázata: von der Malsburg.
Kötelező irodalom:
Kognitív Idegtudomány (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003. Osiris.
Ajánlott:
P. Dayan - L. F. Abbott: Theoretical Neuroscience. Cambridge, MA: MIT Press, 2001
J. Hertz - A. Krogh - R.G. Palmer: Introduction to the theory of Neural Computation.
Addison-Wesley, Rewood City, CA, 1991
11.1.1.6 Kísérleti pszichológiai vizsgálati módszerek
KÖZÖS KURZUS
11.1.2.1. Statisztika
KÖZÖS KURZUS
11.1.2.2. Kognitív fejlődés és idegrendszer
KÖZÖS KURZUS
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11.1.2.3. A KIR vizsgálatának közvetlen módszerei
KÖZÖS KURZUS
11.1.2.4. Memória és tanulás
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív Idegtudomány
Memória és tanulás

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kötelező

Oktató:

Racsmány Mihály

Tantárgy célkitűzései: A kurzus az emlékezet és tanulás kísérleti pszichológiai eredményeit
és elméleteit mutatja be kognitív idegtudományi szemléletben. Az előadások részletesen
foglalkoznak a kognitív pszichológiai eredményekkel kiegészítve azokat a vonatkozó
idegtudományi és neuropszichológiai adatokkal.
Tematika:
Tanulás Klasszikus kondicionálás Alapvető kísérleti paradigmák A klasszikus kondicionálás
neurobiológiai alapjai Kondicionált gátlás Rescorla-Wagner elmélet, az elmélet neurális
implementációja Instrumentális kondicionálás Alapvető kísérleti jelenségek. Diszkriminációs
tanulás Dimenzionális tanulás Hippokampusz szerepe a tanulásban, LTP. . A megerősítés
szerepével kapcsolatos elméletek x. Készségelsajátítás
Szenzoros emlékezet Vizuális szenzoros tárolás Részleges vizuális beszámoló paradigma
Vizuális maszkolási eljárások A vizuális emléknyom perzisztenciája Az ikonikus memória
korai elméletei Auditoros szenzoros tárolás Detekció vs. Felismerés Inverz-tartóssági hatások
Auditoros maszkolási eljárások Lineáris rendszerek A lineáris-filter modell
Munkamemória Rövid távú felejtés és a modális modell. Interferencia és
nyomdiszkriminációs elméletek Általános munkamemória modell A fonológiai hurok
Szóhosszúsági hatás Irreleváns beszéd hatás Artikulációs elnyomás Tömbösítés és fonológiai
hurok kapacitás Fonológiai hurok és szókincs-elsajátítás Téri-vizuális vázlattömb Tárolási és
fenntartó működés Állatkísérletes eredmények Önálló téri munkamemória komponens
Központi végrehajtó A végrehajtó funkciók kísérleti modelljei A prefrontális kéreg szerepe a
végrehajtó funkciók működésében Kísérleti és neuropszichológiai vizsgálóeljárások
Explicit és implicit emlékezeti rendszerek Rendszerek vagy folyamatok Az epizodikus
emlékezet kutatása Önéletrajzi emlékezet Procedurális emlékezeti rendszerek Emlékezeti
rendszerek fejlődése
Az emlékezeti előhívás Kódolás/előhívási paradigma A verbális kontextus manipulációja
Állapotfüggő és hangulatfüggő emlékezés Előzetes tesztelési hatások Spontán felújulás
Téves emlékek és előhívási folyamatok. Felidézési és felismerési elméletek Reminiszcencia
és hipermnézia.
Kötelező irodalom: Baddeley: Az emberi emlékezet. Osiris,2001.
Ajánlott: Eichenbaum, H. The Cognitive Neuroscience of Memory: An Introduction. Oxford
University Press, 2002.
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11.1.2.5. Az észlelés pszichológiája
KÖZÖS KURZUS
11.1.2.6. Magasabb kognitív folyamatok neurobiológiai alapjai
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív idegtudomány
MAGASABBRENDŰ

KOGNITÍV

FOLYAMATOK

NEUROBIOLÓGIAI ALAPJAI

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kötelező

Oktató:

Vidnyánszky Zoltán-Kovács Gyula

Tantárgy célkitűzései: A kurzus betekintést ad a magasabbrendű kognitív folyamatok
központi idegrendszeri alapjaiba. Tárgyalja azokat az emberi megismerési folyamatokat,
melyeket a közelmúltig csak szegényesen lehetett közvetlen módon tanulmányozni.
Tematika:
1. Kategorizáció
Organizáció, elméletek, neurobiológiai alapok, zavarok.
2. Képzelet
Mentális reprezentációk kialakulásának neuronális alapjai
3. Motivációk és emóciók
Motivációk alapjai, félelem, stress, érzelmek, érzelmi zavarok
4. Döntéshozatal
Intenciók és tervezés neurobiológiája. Döntések neuronális alapjai
5. Figyelem
Az éberség és figyelem neurobiológiai alapjai. A szemmozgatás és a vizuális figyelem
A figyelem neurális és perceptuális hatásai
6. Az alvás
Az EEG és az alvás
7. Tudat
Tudatosság alapjai. Elméletei. Neurobiológiai eredmények a tudat keletkezéséről.
Kötelező irodalom: Kognitív Idegtudomány (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003. Osiris.
Ajánlott: Zigmond, M. J. et al. (1999, eds.) Fundamental Neuroscience. New
York:Academic Press
11.1.3.1. Pszichiátriai és neurológiai betegségek neurokognitív mechanizmusai
Program:

Kognitív tudomány/idegtudomány

Tantárgy (kurzus):

Pszichiátriai és neurológiai betegségek neurokognitív
mechanizmusai
Kötelező

Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Kéri Szabolcs
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Tantárgy célkitűzései: Évszázadokon keresztül a magasabb szintű mentális működések
javarészt az objektív természettudományos vizsgálódás határain kívül estek. Az elmúlt évek
kutatásai azonban olyan korábban megfoghatatlannak tűnő jelenségek idegrendszeri alapjaira
derítettek fényt, mint a fogalomalkotás és nyelv, tervezés és problémamegoldás, érzelmek és
tudat. Ezek az eredmények a magasabb szintű funkciókat érintő betegségekkel foglalkozó
szakemberek érdeklődését is felkeltették, gyökeres változások alapjait megteremtve nem
pusztán elméleti síkon, de a mindennapi gyógyítás vonatkozásában is. Kurzusunkban ezen
eredményeket tekintjük át, összekapcsolódást keresve a normál működésekkel és
mechanizmusokkal.
Tematika:
Az előadások során három alapvető egységet tekintünk át. Elsőként felvázoljuk a
leggyakoribb pszichiátriai és neurológiai betegségek (szkizofrénia, hangulatzavarok,
autizmus, Parkinson-kór, Alzheimer-kór stb.) tüneteit, úgy ahogyan azok a mindennapokban
előfordulnak. Ezt követően kognitív modelleket vázolunk fel, amelyek segítségével a
tüneteket egységes fogalmi keretekbe rendezzük, megteremtve az alapokat a neurobiológiai
vonatkozások feltárásához. Végül rátérünk az idegrendszeri mechanizmusokra, amelyek
széleskörű neuropszichológiai, funkcionális képalkotási és elektrofiziológiai eljárásokat
alkalmazó vizsgálatok eredményeként kristályosodtak ki. Néhány alkalommal kiemeljük a
jelenséggel kapcsolatos molekuláris genetikai és állatkísérletes eredményeket is, amelyek
szemléletes módon megmutatják a rendszerszintű és mikroszkopikus eltérések
összefüggéseit. Ez a háromlépcsős konceptuális struktúra jellemzi a klinikán folyó
kutatásainkat is.
Általánosságban néhány fő egység zavara köré csoportosítható a neuropszichiátriai kórképek
sokrétű tüneteinek döntő többsége. Az első a metakogníció, amely saját belső állapotainkra
történő reflektálást jelent. Ilyen funkciók az akaratlagos cselekvések, a szelf-monitorozás és a
mentalizáció. A metakogníció hátterében mindig kiemelkedő fontosságú az egyéni
élettörténetet regisztráló memória (autobiografikus emlékezet), a fogalmi-nyelvi készlet
(szemantikus memória) és a test belső élettani környezetével összekapcsolódó emocionálismotivációs jelenségek (szomatikus markerek). Így például a szkizofréniában tapasztalható
bizarr hallucinációk és téveszmék a szelf-monitorozás zavarát tükrözik, az autizmus
öntörvényűsége és társas izolációja a mentalizáció károsodásával függ össze, míg a
depresszió kialakulásában elsősorban a szomatikus markerek eltérései keresendők. Kiemelt
fontosságúnak tartjuk annak megvilágítását, hogy e folyamatok miként integrálódnak térben
és időben, egységes belső állapotokat létrehozva. Munkánk a következő főbb témakörök
szerint csoportosul.
- Kategorizációs folyamatok neuropszichiátriai zavarokban. A kategorizáció egyike a
legáltalánosabb funkcióknak: a környezet alkotóit, belső állapotainkat, a szociális ingereket
csoportokba soroljuk, általánosítjuk. Kategorizációs képességünk egy része öröklött, más
része tanult; dimenziójában a metakogníciótol kezdve az explicit memórián át az implicit
folyamatokig a megismerés szinte minden egységét érinti. Érthető tehát, hogy a
kategorizációs funkciók neuropszichológiai és elektrofiziológiai vizsgálata nagy fontossággal
bír a kognitív neuropszichiátriában.
- Időbeli integráció az agyban. Miként képes az agy időben gyorsan változó fizikai ingerek
megfelelő feldolgozására, integrálására vagy éppen szétválasztására? Az újabb kutatások
eredményei szerint az időbeli integráció károsodása központi szerepet játszik komplex
kognitív zavarok keletkezésében.
- Kognitív zavarok molekuláris genetikai háttere. A neuropszichiátriai zavarok döntő
többsége karakterisztikus genetikai háttér mellett alakul ki. Az egyes kognitív funkciók az
agy ingerületátvivő anyagainak (pl. szerotonin, dopamin) szabályozása alatt állnak, így a
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neurokémiai hálózatok eltérései magasabb szintű működéseket is érintő betegségekként
jelenhetnek meg. Ezek kulcstényezője lehet az agyi receptorok egyes genetikai variánsainak
jelenléte vagy hiánya.
Végezetül kiemelendő, hogy a kategorizáció, az időbeli integráció és a sejtszintű-molekuláris
megfeleltetések kérdéskörei nem pusztán a kurzus anyagát szövik át, de aktuális kutatási
feladatokként is rendelkezésre állnak.
Kötelező irodalom:
Kognitív idegtudomány, (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003. Osiris.
Ajánlott: Rapp, B. (ed.) The Handbook of Cognitive Neuropsychology : What Deficits Reveal
About the Human Mind. Psychology Press, 2002.
11.1.3.2. Nyelv és agy
KÖZÖS KURZUS
11.1.3.3. Evolúció
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív idegtudomány
EVOLÚCIÓ

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kötelező

Oktató:

Zemplén Gábor

Tantárgy célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat a modern biológia és evolúciós
gondolkodás alapfogalmaival. A kurzus részben a tárgyi ismeretek gyarapítását szolgálja,
részben tudománytörténeti- és filozófiai bevezetést ad, részben pedig értelmezi az
idegtudományi szemléletet a disztális, evolúciós magyarázat keretében.
Tematika:
1.
Az esszencialista és nemesszencialista felfogások a biológiában. A fejlődési szintek
problémája. A fajfogalom változásai Arisztotelésztől Linnéig, majd a tizennyolcadik
században. A biológia diszciplínává válása, és a főbb biológiai kérdések változása a
tizennyolcadik század végétől a huszadik század végéig.
2.
A darwini elmélet kialakulása. Korabeli modellek. A Bauplan és a teleomechanikus
biológia. Malthus és Lyell (actualism) elméletei. Lamarckiánus hatások, Blending
inheritance.
3.
Darwin főművének, a Fajok eredetének vizsgálata, és a meghatározó olvasatok a
tizenkilencedik századtól Dennettig.
4.
A genetika fejlődése és a poligénes rendszerek vizsgálata. Fisher, Haldane, Wright. A
neo-darwinizmus kialakulása. Matematikai modellek növekvő szerepe. Hardy,
Weinberg. Az egyesített elméletek magyarázóerejének problémája (P. Kitcher,
Margaret Morrison, és mások).
5.
Az egyesített evolúciós elmélet (SET), Mayr, Stebbins, Simpson. Az utóbbi évtizedek
kérdései az evolúcióbiológiában.
6.
Kiemelt problémák I. Rendszerezési alapkérdések. Numerikus taxonómia, DNStörzsfák, szekvenciaillesztés. Kladisztika.
7.
Kiemelt problémák II. Populációdinamikai, demográfiai alapfogalmak.
Determinisztikus és sztochasztikus modellek.
8.
Kiemelt problémák III. A változatosság létrejötte. Lamarcki, darwini és neo-lamarcki
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öröklődés (Steele munkája és ennek tudományfilozófiai elemzése). A változás
mértéke és mérhetősége: a Gould-Dawkins vita. Az adaptáció-exaptáció kérdése.
9.
Kiemelt problémák IV. A szelekció szintjei. Egyéni, csoportos és génszelekciós
elméletek. A kulturális evolúció. Gén-mém analógia. A sperberi fertőzéselmélet.
10.
Kiemelt problémák V. Játékelméleti modellek a biológiában. A modellezés szerepe és
felhasználása a modern biológiában.
11.
Emberi megismerés és evolúció I. Bevezetés az idegrendszer fejlődésébe. A korai
fejlődés, filogenetikai párhuzamok, főbb struktúrák. Anatómiai, alapfogalmak.
12.
Emberi megismerés és evolúció II. A plaszticitás problémája és az agy fejlődése.
Főbb szenzoros és motoros pályák. Legfontosabb genetikus és fejlődésbeli
rendellenességek.
Emberi megismerés és evolúció III. A kognitív képességek fejlődése. Modellek a
nyelvkialakulásra és a magasabb tudati funkciók kialakulására.
Kötelező irodalom: Maynard-Smith, John és Szathmáry Eörs (1997): Az evolúció nagy
lépései. Budapest: Scientia
Ajánlott: kurrens tankönyvek.
11.1.3.4. Magasabb szintű agyműködés jelenségeinek modellezése
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Kognitív idegtudomány
MAGASABB
SZINTŰ
JELENSÉGEINEK MODELLEZÉSE
Kötelező

AGYMŰKÖDÉS

Fiser József

Tantárgy célkitűzései A kurzus célja az emberi és állati magasabbrendű agyműködés
jelenségeinek vizsgálata és kapcsolata az alacsonyabbszintű működést modellező
elméletekhez. A vizsgált jelenségek felölelik a figyelmet, tárgy és mondatfelismerést, a
gondolkodast, az érzelmeket, valamint a tudatosság illetve az intelligencia témáját. A kurzus
alapkoncepciója, hogy komputációs szempontból ezek a folyanatok szervesen illeszkednek
az alacsonyabbszintű jelenségekhez, és igy adekvűt modellezésük ugyanazon megközelites
és eszköztár segítségével lehetséges.
Tematika: 1) Bevezetés: Modellezés és magasabb szintű agyi folyamatok. Mi alacsony, mi
magas szintű agyi folyamat? Hogyan modellezünk alacsonyszintű folyamatokat? Miért és
hogyan modellezünk magasabb szintű agyi folyamatokat ? A beágyazottság kérdése.
2) Magas szintű látás, beszédértés és beszédprodukció modellezése Korai látás és a magas
szintű látás (memória és felhasználás szerepe) A látás folyamatanak hierarchikus leírása és
pszeudo-beágyazása (a felismerés mint akció). Látás modellek történeti fejlődése, Marr
modellje, Biederman modellje. Látvány-alapú modellek: Poggio, Edelman, Mel, Ullman
Analógia a magas szintű látás és a nyelvfeldolgozás között Nyelvfeldolgozás és nyelv
generálás modelljei.
3) A figyelem modelljei.A figyelem definiciója (perceptuális szelektivitás vs. mentális
fókuszálás) Vizuális keresés és perceptuális invariancia. A figyelem alapmodellje és két
modell osztálya (korai vs. kesei). A figyelem irányítája és multiplicitása. A figyelem
komputációs mechanizmusa (spotlight of attention). A figyelem neurális mechanizmusa. A
„binding” probléma.
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4) A gondolkodás és intelligencia modelljei. Mennyire létezik gondolkodás és intelligencia
állatokban. Mesterséges intelligencia modellek és kapcsolatuk a gondolkodás
modellezéséhez.
5) Az érzelmek modellezése. Ősi érzelmek és funkcióik: az érzelmek mint célszelekcios
modulalo faktorok. Alapérzelmek modellezése. Magasabbrendű érzelmek modern kognitiv
elméletei. Esztétika, igazságossag és egyéb emberi sajátossagok kapcsolata az érzelmekkel.
Lehet-e érzelmeket modellezni elkülönülve?
6) Tudatmodellek. A tudat kapcsolata a percepcióval, a figyelemmel, memóriával és
tanulással. Tudatos észlelés vs. tudatos tudás: blindsight, binocular rivalry. A temporal
binding kapcsolata a tudattal. A tudatos észlelés „binding” modelljei: Crick & Koch, Llinnas,
Taylor, Baars. A tudatos észlelés „learning” modelljei: Grossberg.
7) Szintetizáló lezárás .A magasabb szintű folyamatok helyes modellezésének
alapkritériumai. Az agy korreláción alapuló magyarázata: von der Malsburg.
Kötelező irodalom: O'Reilly, R. C., Munakata, Y. and McClelland, J. L. Computational
Explorations in Cognitive Neuroscience. MIT Press, 2000.
11.1.4. Speciális kurzusok
A speciális kurzusok a dolog természete révén kétféle kínálatot nyújtanak. Egyrészt a diákok
sajátosabb érdeklődésének megfelelően viszonylag stabil kurzusok lesznek (pl. Neurológia).
Másrészt a kutatás állásának megfelelő állandóan változó kínálatot fognak megjelenteni. Az
alábbi tematikák azokat mutatják be, amelyek feltehetőn állandó részei lesznek
kínálatunknak.
11.1.4.1. Az alak és tárgylátás
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy választott
tantárgy:

Kognitív idegtudomány
AZ ALAK- ÉS TÁRGYLÁTÁS
Választott

Kovács Gyula
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: a formalátás részletes bemutatása, kutatási eljárásainak
elsajáttítatása.

Tematika:
1. A tárgylátás elméletei
Egyszerű és komplex felsimerési mechanizmusok
Marr és Nishihara
Poggio
Strukturális leirások, I. Biederman
2. A tárgyak reprezentációja a majomagyban
V1
Extrastriatális kérgek
Inferotemporális kéreg
3. Humán adatok az alak és formalátásról
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V1
Parietális lebeny
Temporális lebeny
Prefrontális kéreg
4. A tárgylátás zavarai emberben
Agnosiák
Neglect
Implicit folyamatok
Kötelező irodalom:
Goodale, M.A. és Milner, B.: The visual brain in action. Oxford U. Press, 1995, Pléh Cs.,
Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Bp.: Osiris, 2003
Ajánlott: újabb a kurzus során megadott összefoglaló cikkek

11.1.4.2. Az emlékezet kognitív neuropszichológiája
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Kognitív idegtudomány
AZ
EMLÉKEZET
NEUROPSZICHOLÓGIÁJA
Választott

KOGNITÍV

Racsmány Mihály

Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja az emlékezeti folyamatokkal és komponensekkel
kapcsolatos kísérleti pszichológiai, neuropszichológiai és kognitív idegtudományi adatok
integrált bemutatása. Az egyes emlékezeti funkciókkal kapcsolatos kísérleti pszichológiai
modelleket a neuropszichológiai és idegtudományi adatok által biztosított keretben
értelmezzük.
Tematika:Az emlékezeti sérülések taxonomikus bemutatása: amnesztikus szindróma,
retrográd amnézia, az önéletrajzi emlékezés zavarai, átmeneti globális amnézia, a prospektív
emlékezet károsodása. Az egyes amnézia típusok hátterében feltárt idegrendszeri sérülések
ismertetése.A munkamemória működése és patológiája: Kísérleti pszichológiai modellek, A
verbális munkamemória diszfunkciója és idegrendszeri háttere. A téri-vizuális
munkamemória működése és károsodásának hatása a téri kognícióra. A végrehajtó funkciók
szerepe a célirányos viselkedés irányításában. A munkamemória fejlődési patológiája: a
verbális és téri munkamemória komponensek disszociatív károsodásai és ezek hatása a
fejlődésre.
Emlékezeti rendszerek A többszörös emlékezeti rendszerek kísérleti és neuropszichológiai
megközelítései, Az epizodikus és a szemantikus emlékezeti rendszerek vizsgálata. Az
explicit vs. implicit valamint a deklaratív vs.procedurális emlékezeti rendszerek, a temporális
lebeny és a kéreg alatti struktúrák eltérő szerepe az emlékezeti rendszerek működésében.
Disszociatív amnézia típusok: a neuropszichológiai és a kísérleti modellek illesztése.
Az emlékezeti előhívás kognitív idegtudományi modelljei: Az előhívási és felismerési
folyamatok eltérő idegrendszeri mechanizmusai. Kontextusvezérelt és kontextus független
emlékezeti folyamatok. Féltekei asszimetriák az emlékezeti előhívásban. A prefrontális kéreg
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szerepe a szemantikus és epizodikus felidézésben. A Heurisztikus és elaboratív előhívás
idegrendszeri komponensei.
A gátló funkciók szerepe az emlékezet működésében: Az emlékezeti gátlás sérülése és ennek
hatásai a kódolás és előhívás folyamataira. A prefrontális kéreg szerepe az emlékezeti
frissítésben. Emlékezeti zavarok és gátlás kapcsolata szkizofréniában. Az emlékezeti gátlás
vizsgálóeljárásai és kognitív idegtudományi modelljei.
Kötelező irodalom: Baddeley, A.D. (2001) Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó,
Budapest,A.D., Wilson, B.A., & Watts, F.N. (1998, Eds.) Handbook of memory disorders,
John Wiley & Sons
Ajánlott: Bjork, E.L., & Bjork, R.A. (Eds. 1996) Memory. Academic Press, San Diego
Baddeley, Tulving, E., Craik, F.I.M. (Eds.) The Oxford handbook of memory. Oxford
University Press. Oxford
11.1.4.3. Evolúciós pszichológia
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív tudomány/idegtudomány
EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Választott

Oktató:

Pléh Csaba

Tantárgy célkitűzései: A kurzus bevezetést nyújt a mai pszichológia egyik
legvitatottabb átfogó elméletébe, mely a lelki jelenségeket az evolúciós kibontakozás,
az alkalmazkodási funkció és a szelekció szempontjából értelmezi. Olyan felfogás ez,
amely az adaptáció és a nemi kiválasztás fogalomrendszere, s a sok tízezer évvel
ezelőtti tárgyi és emberi környezet segítségével igyekszik magyarázni a modern ember
számos vonását, beleértve érzelmi, indítékbeli és kognitív építményeit, társas
készségeit és eljárásait, versengéseit és szövetkezéseit. A kurzus megmutatja az elmélet
relevanciáját az idegtudoményban, s kiterjesztéseit is a mai szociális folyamatokra.
Kötelező irodalom: Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk): Lélek és evolúció. 2001,
Osiris, Barrett, L., Dunbar, R. és Lycett, J: Human evolutionary psychology. Basingstock
UK: Palgrave 2002, Gaulin és McBurney: Psychology. An evolutionary approach. PrenticeHall, 2001
Ajánlott: Bereczkei Tamás (2003): Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris, 2003.
Buss, D.(2002): Veszélyes szenvedély: Szerelem, szex és féltékenység.Budapest: Vince,
2002.
Dennett, D. (1998): Darwin veszélyes ideája. Budapest: Typotex
Donald, M.(2001): Az emberi gondolkodás eredete. Bp.: Osiris, 2001
Pinker, S. (2002) Hogyan működik az elme? Bp.: Osiris, 2002
Tomasello, M. (2002): Az emberi megismerés kulturális gyökerei. Budapest: Osiris
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11.1.4.4. Két látórendszer egy fejben
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív idegtudomány
KÉT LÁTÓRENDSZER EGY FEJBEN

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Választott

Oktató:

Kovács Ilona

Tantárgy célkitűzései: A kurzus a mai látáskutatás legalapvetőbb kettős rendszer
koncepcióját elemzi A cselekvéses és észlelési rendszer kettősége egyben alapot ad az ezzel
összefüggő ember-gép illeszkedési és a modellálási illetve MI kérdések értelmezéséhez is.
Tematika: Látás biológiai szemszögből
1. Bemeneti pályák
2. Evolúciós perspektíva. Gerincesek látórendszerének fejlődése.
"két látórendszer" hipotézis változatai (HOL-MI, CSELEKVÉS-ÉSZLELÉS)
4. Párhuzamos feldolgozás különböző a retinán és az agyban
Látás funkcionális szempontból 5. Mi is a látás funkciója?
6. Kérgi zavarok és a látás (téri látás és vizuális felismerés zavarai)
7. Percepció és cselekvési irányítás közötti különbség normális esetben
8. Figyelem, tudatosság, és a viselkedési koordinálása
A két rendszer viszonya és meghatározói
Áthallások a két rendszer között.
10. A két rendszer fejlődése gyermekeknél.
11. A rendszerek fejlődési zavarai.
12. Plaszticitás és a látórendszer.
13. A kettős működés gyakorlati következményei.

3. A

Kötelező irodalom:
Goodale, M.A. és Milner, B.: The visual brain in action. Oxford U. Press, 1995, Pléh Cs.,
Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.): Kognitív idegtudomány. Bp.: Osiris, 2003
Ajánlott: újabb a kurzus során megadott összefoglaló cikkek
11.1.4.5. Kognitív ergonómia
Program:
Tantárgy (kurzus):

Kognitív tudomány/idegtudomány
KOGNITÍV ERGONÓMIA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Választott

Oktató:

Izsó Lajos

Tantárgy
célkitűzései: Egyrészt
megismertetni
a hallgatókat
az
emberi
információfeldolgozás azon jellemzőivel, amelyeket figyelembe kell venni a különböző
információs és kommunikációs technológiai (ICT) termékek és más intelligens termékek
tervezése során, másrészt bemutatni az ilyen termékek ergonómiai tervezési és tesztelési
alapelveit. Specifikus célokEgy konkrét félévközi gyakorlati projektfeladat (tervezési,
értékelési vagy áttervezési részfeladatok) teljesítése révén készség szinten elsajátíttatni az
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intelligens termékek ergonómiai szempontú tervezésére és értékelésére szolgáló egyes
kiválasztott módszereket.
Tematika: 1. Az ergonómia, azon belül a kognitív (információs) ergonómia meghatározása
és fogalmi keretei. Az ember-gép rendszer alrendszerei és szintjei, a szintek közötti
kompatibilitás problémája. A felhasználói felület.
2. Az információ koncepciói a különböző diszciplínákban. Az információ fogalma és
terjedése informatikai rendszerekben: az emberi láncszem különleges szerepe.
3. Az emberi információ-feldolgozás alapjai: érzékelés és észlelés, STM, LTM,
problémamegoldás, mentális modellek. Metaforák/analógiák a felhasználói felületek
tervezésében. Hacker akció-elmélete, Rasmussen kognitív feldolgozási szintjei és az emberi
hibázás Reason-féle modellje.
4. Az ember-számítógép interakció modelljei. Elméleti közelítések: akció-elmélet, a Card,
Moran és Newell által megalapozott GOMS modell és annak Olson és Olson, John és mások
által továbbfejlesztett változatai, a tervező modelljei a felhasználóról és a felhasználó
modelljei a rendszerről, formális modellek.
5. Az interakció “ára”, illetve “költsége”: az igényelt, illetve befektetett szellemi erőfeszítés
(mental effort) mértéke, mérési módszerei, stb.
6. Az ember-számítógép interakció minőségének gyakorlati kérdései. Informatikai
rendszerek felhasználói minőségének meghatározói, a minőség vizsgálatára kialakított
különböző módszerek.
7. Az analitikus minőség-vizsgálati módszerek: irányelveknek való megfelelés (guideline
review), kognitív bejárás (cognitive walkthrough), heurisztikus elemzés (heuristic
assessment).
8. Az empirikus módszerek általános jellemzői, az INTERFACE munkaállomás.
9. Esettanulmányok elemzése, konkrét gyakorlati kutatási feladatok végzése tanszéki
kutatási infrastruktúra (pl. az INTERFACE munkaállomás, adatbázisok, honlapok
látogatóinak forgalmát/útvonalait rögzítő célszoftverek, stb.) bázisán.
Kötelező irodalom: Izsó L., Antalovits M., (1997). Bevezetés az információ-ergonómiába.
Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és
alkalmazásában. 185 oldal. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék.
Izsó L. (1998). Az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései.. In:
Klein S. (szerk.): Munkapszichológia, 9. fejezet, 647-698. oldal. SHL Hungary Kft,
Budapest.
Ajánlott: Newman, W. M., Lamming, M. G. 1996, Interactive System Design.
Addison-Wesley Publishing Company Inc. Nielsen, J., Mack, L. (Eds.) Usability
Inspection Methods, John Wiley & Sons, Inc.

11.1.4.6. Cognition, Categorization, Computation, and Consciousness
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kognitív idegtudomány
Cognition, Categorization, Computation, and Consciousness
Választott

Oktató:

Hernád István
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Tantárgy célkitűzései és tartalma: (angol nyelven)
The course will show how behaviorism evolved into cognitive science by moving from
merely describing behavioral history to explaining the causal basis of behavioral capacity
through computational modeling. Categorization is the most fundamental and general of our
behavioral capacities. It subsumes everything from operant learning to perceptual learning,
object recognition, naming and language. We will examine the role that dynamical systems
(e.g., neural nets), symbolic computation, robotics, and the Turing Test play in cognitive
explanation, and their relation to neuroscience and evolutionary explanation. The status of
consciousness in cognitive explanation will also be considered.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Harnad, S. (ed.) (1987) Categorical Perception: The Groundwork of Cognition . New York:
Cambridge University Press.
"A Szimbolum-Lehorgonyzás Problémája." Magyar Pszichologiai Szemle XLVIII-XLIX
(32-33)
5-6:
365-383.]
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/06/15/index.html
Harnad, S. (1991) "Other Bodies, Other Minds: A Machine Incarnation of an Old
Philosophical
Problem"Minds
and
Machines
1:
43-54.
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/15/78/index.html
Harnad, S. (1994) Computation Is Just Interpretable
Symbol Manipulation: Cognition Isn't. Special Issue on
"What
Is
Computation"
Minds
and
Machines
4:379-390
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/15/92/index.html
Harnad, S. (1996) The Origin of Words: A Psychophysical Hypothesis In Durham, W &
Velichkovsky B. (Eds.) "Communicating Meaning: Evolution and Development of
Language.
NJ:
Erlbaum.
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/16/02/index.html
Harnad, S. (2000) Minds, Machines, and Turing: The Indistinguishability of
Indistinguishables. Journal of Logic, Language, and Information 9(4): 425-445.
(special
issue
on
"Alan
Turing
and
Artificial
Intelligence")
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/16/16/index.html
Cangelosi, A. & Harnad, S. (2001) The Adaptive Advantage of Symbolic Theft Over
Sensorimotor Toil:Grounding Language in Perceptual Categories. Evolution of
Communication.
4(1)
117-142
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/20/36/index.html
Harnad, S. (2002) Symbol Grounding and the Origin of Language. In: M. Scheutz (ed.)
Computationalism: New Directions. Cambridge MA: MIT Press. Pp. 143-158.
http://cogprints.soton.ac.uk/documents/disk0/00/00/21/33/index.html
Harnad, S. (2003) Can a Machine Be Conscious? How? Journal of Consciousness Studies
10(4-5): 69-75. http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Temp/machine.htm
Harnad, S. (2003) Categorical Perception. Encyclopedia of Cognitive Science. Nature
Publishing Group. Macmillan. http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Temp/catperc.html

11.1.4.7. Színlátás és tudatelmélet
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Program:

Kognitív idegtudomány

Tantárgy (kurzus):

Színlátás és tudatelmélet

Kötelező vagy választott választott
tantárgy:
Oktató:

Jakab Zoltán

A tantárgy célkitűzései: A kurzus célja a megismeréstudomány egyik érdekes
interdiszciplináris kapcsolatának megismertetése. A színlátás egyrészt kísérleti kutatás tárgya
lényegében természettudomány, hasonlóan az általános pszichológia bármely más ágához.
Másfelől viszont a filozófia is élénk érdeklődést mutat a téma iránt, s a filozófiai elméletek
célja elsősorban a színek természetének tisztázása. A két diszciplína közötti nézet-ütköztetés
az utóbbi 15 évben erősödött fel, és elvezetett az elmefilozófia (a tudat természetének
megértése) irányába is. E problémakör főbb csapásirányait tekinti át a kurzus, és egyben
rávilágít egyes filozófiai kérdések természettudományos lehorgonyzottságára is. A nagy
elméleti kérdések exponálása előtt azonban bevezetést ad a színlátás pszichológiai
fogalmaiba, s a filozófiai színelméletekbe is.
Tematika:
(1) A színlátás mai elméletei
- a fizikai színingerek; fény és felület
- a retina receptorai, a trikromát színlátás
- opponens feldolgozás
- színkonstancia I.: Edwin Land retinex modellje
- színkonstancia II.: L. Maloney és B. Wandell lineáris modelljei
- a lineáris modellek és az opponens feldolgozási elmélet viszonya
- adaptációs és kontrasztjelenségek a színlátásban
- összehasonlítás: az állatok színlátása
(2) A szín a filozófiában
- a színek természete a “józan ész” szerint
- valódiak-e a színek, vagy a színészlelés a látás legnagyobb átverése?
- Filozófiai elméletek: eliminativizmus, diszpozicionalizmus, primitivizmus, típus- illetve
“diszjunktív” fizikalizmus, funkcionalizmus
(3) Szín és tudat
- Az elme-elmélet két hagyományos problémája: az intencionalitás és az érzékleti minőségek
- Az érzékleti minőségek fogalmai és elméletei a mai elmefilozófiában
- Intencionalitás és mentális reprezentáció
- Reprezentáció és érzékleti minőség
- Színlátás: a reprezentációs tudatelméletek legnehezebb próbája
- Tartható és tarthatatlan reprezentációs tudatelméletek – Milyen elme-elméleti dilemmákat
segít feloldani a színlátás empirikus vizsgálata?

Kötelező irodalom:
Sekuler, R., Blake, R. (2000). Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest. 6. fejezet
Wandell, B., A. (1995). Foundations of vision. Sinauer Associates, Sunderland,
Massachusetts, 4. és 9. fejezetek
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Hardin, C., L. (1995). Color Subjectivism. In A. Goldman (Ed.): Readings in Philosophy and
Cognitive Science, Cambridge Mass. The MIT Press, 493-507.
Byrne, A., Hilbert, D. (2003). Color Realism and Color Science. Behavioural and Brain
Sciences, 26 (1).
Byrne, A., Hilbert, D.: Readings on Color, Vol. I., MIT Press, 1997, a következő fejezetek:
1. Campbell, J., A Simple View of Color. (I.) [Esetleg ehhez kiegészítőnek: Smith, M. (1993).
Color, Transparency, Mind-Independence. In John Haldane and Crispin Wright (Eds.):
Reality, Representation and Projection. Oxford University Press]
2. Boghossian, P., A., Velleman, D., J., Colour as a Secondary Quality.
3. Boghossian, P., A., Velleman, D., J., Physicalist Theories of Color.
4. Jackson, F., Pargetter, R., An Objectivist’s Guide to Subjectivism About Color.
5. Johnston, M., How to Speak of the Colors.
M. Tye: Ten problems of Consciousness, MIT Press, 1997
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11.2. Pszicholingvisztika specializáció
Vezető: Pléh Csaba
1. félév
2. félév
Bevezetés a kognitív Alkalmazott
tudományba
statisztika
A
kognitív Fonológia
idegtudomány élettani morfológia
alapjai
Szintaxis
Gépi nyelvészet

3. félév
Fejlődési
nyelvpatológia
és Nyelv és agy
Társalgás és
pragmatikai zavarok
CHILDES:
Számítógépes
elemzés
a
gyermeknyelvben

Kognitív
információelmélet

Gyermeknyelv

Bevezetés
a
pszicholingvisztikába
Kísérleti pszichológiai
vizsgálati módszerek

Szemantika
és
tudásreprezentáció
Kísérleti
pszicholingvisztika

4. félév
Speciális kurzusok:
Afázia
Téri nyelv
A nyelv
keletkezésének újabb
elméletei
Elmefilozófia
Nyelvfilozófia

Az egyes kurzusok tematikái
11.2.1.1.Bevezetés a kognitív tudományba
KÖZÖS KURZUS
11.2.1.2. A kognitív idegtudomány élettani alapjai
KÖZÖS KURZUS
11.2.1.3. Kognitív információelmélet
KÖZÖS KURZUS
11.2.1.4. Szintaxis
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Pszicholingvisztika
SZINTAXIS
kötelező
Komlósy András

Tantárgy célkitűzései: a bevezető mondattani kurzus célja A kurzus célja a mondattani
rendszer és az azt modelláló szin-taxiselmélet mibenlétének, az utóbbi fogalomrendszerének,
valamint a mondattani kutatás alapveto módszereinek és technikáinak elemi szintu
megismertetése.
Tematika: I. Grammatikaelméleti alapfogalmak:
1. A nyelvtudás (kompetencia) mint hang--jelentés párosító eszköz és mint
mondatdefiníció. A grammatika mint a kompetencia modellje és az adott nyelv elmélete. A
nyelvi képesség (LAD) mint kompetenciaépítõ eszköz és mint a lehetséges emberi nyelv
definíciója. A grammatikaelmélet mint a LAD modellje és a grammatikák metaelmélete. A
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nyelvtudás (kompetencia) és a nyelvhasználat (performancia) viszonya: akceptábilitás és
grammatikalitás. Szemantikai jólformáltság és grammatikalitás.
2. A grammatikai modell mint tudományos elmélet: a verifikálhatóság helyett a
falszifikálhatóság követelményét kielégítõ feltevésrendszer; az idealizáció szükségessége (a
kutatás tárgyának "megkonstruálása": az ideális beszélõ--hallgató fogalma, a bizonytalan
megítélésû esetek kezelése), az explicitség és a formalizálhatóság követelménye. A
mondatok számának elvi végtelensége és a grammatika méretének végessége. Az intuíció
mint adatforrás.
3. A grammatikaelmélet és az egyes grammatikák viszonya (felfedezõ, értékelési, döntési
mechanizmus). A nyelv és az egyes grammatikák viszonya (megfigyelési, leíró és magyarázó
adekvácia; funkcionális és realisztikus modellek). A nyelvek elsajátíthatóságának a kérdése.
A grammatikaelmélet mint univerzális grammatika: univerzális elvek és paraméterek; a
negatív evidencia hiányának a problémája
II. Szintaktikai alapfogalmak
1. A mondatok mint elemi jelekbõl szerkesztett komplex jelek. A szerkesztettség belátása:
az elemsorrend grammatikalitás- és jelentésmeghatározó szerepe. Az elemek közötti
szintaktikai egyenértékûségek és a szerkezetek általánossága: a szintaktikai kategóriák mint
disztribúciós osztályok.
2. A jelentés kompozicionalitásának az elve. A szerkezeti homonimia mint a hierarchikus
szerkesztettség bizonyítéka: elemek és elemsorok közötti szintaktikai egyenértékûségek. A
közvetlen összetevõk feltárásának disztribúciós módszere. Endocentrikus és egzocentrikus
szerkezetek. Az összetevõs szerkezet címkézett zárójelezéssel és ágrajzzal való ábrázolása.
Fageometria: élek, csomópontok, relációk (anya, testvér, dominancia, megelõzés, vezérlés
stb).
3. Az összetevõs szerkezet generálása: újraíró szabályok, lexikai és nem-lexikai kategóriák.
Az X' elmélet alapjai: a frázisok mint a lexikai fõkategóriákhoz tartozó elemek bõvítései;
szerkezeti fej, vonzat, (maximális) kiterjesztés. Az endocentricitás értelmezése az X'
elméletben.
4. Empirikus kategória- és összetevõtesztek: paradigmatikus jellemzõk,
hangsúlyviszonyok, mellérendelhetõség, mozgathatóság, elliptálhatóság, gappingelhetõség,
"pronominalizálhatóság" stb.
5. A különbözõ komponensek igényei a szótárral szemben; a szótári tételek
reprezentálásának általános kérdései. A szintaktikai reprezentáció problémái:
szubkategorizáció és a szemantikai szelekció. A lexikai integritás hipotézise. A szintaktikai
viszonyok primitív vagy levezetett fogalmakként való kezelése; az argumentumstruktúra
reprezentálása. Tematikus szerepek. A lexikai behelyettesítés problémái.
6. A szintaktikai és szemantikai párhuzamosságok kezelésének módozatai és
eszközei. (1) szerkezetfüggõ szintaktikai mûveletek (transzformációk) alkalmazása. Ezen
belül (a) szerkezetek átalakítása (klasszikus transzformációk), (b) szerkezeten belüli
mozgatás, ill. pozíciósorok (láncok) objektumokként való kezelése (move ); (2) lexikalista
megoldások: átrendezést nem kívánó frázisszerkezetekbe illeszkedõ tételek elõállítása a
lexikonban és a kitöltött szerkezetek leképezése egy jelentésközeli reprezentációs szintre; (3)
A frázisszerkezet megterhelése: annotációk, jegymásoló mechanizmusok.
Irodalom Kötelező É. Kiss Katalin- Kiefer Ferenc -Siptár Péter: Új magyar nyelvtan.
Budapest: Osiris, 1998
Ajánlott: É. Kiss Katalin-Szabolcsi Anna: Strukturális magya nyelvtan.I. Mondattan. Bp.:
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Akadémiai, 1992
11.2.1.5. Bevezetés a pszicholingvisztikába
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
BEVEZETÉS A PSZICHOLINGVISZTIKÁBA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kötelező

Oktató:

Pléh Csaba

Tantárgy célkitűzései: A kurzus pszicholingvisztikai alapozó, megismerteti a hallgatókat a
legfontosabb fogalmakkal, elméletekkel, módszerekkel és kutatási problémákkal.
Tematika: 1. Bevezetés. A pszicholingvisztika tárgya és fontosabb kutatási területei.
Nézőpontok és módszerek.
2. A nyelv biológiája és keletkezése. Evolúciós felfogások a nyelv keletkezéséről. Emberi
nyelv és állati közlési rendszerek. Folyamatosság és ugrás vitája. Adaptációs (Pinker) és
exaptációs, melléktermék felfogások (Chomsky, Gould). Állati kategorizáció, a hangképzés
fejlődése. Viták a ’beszélő majmokról’. Donald felfogása az információs kultúrák
változásairól. Dunbar: nyelvi funkciók és csoportalakulás. Az ősnyelv koncepciója
(Bickerton). Kommunikációs összeomlás és biológiai alapú nyelvtan (a bioprogram) a mai
világban: a pidgin nyelvek.
3. A nyelv biológiája és patológiája. Univerzalizmus, a nyelv idegrendszeri reprezentációja.
Egyetemes és nyelvspecifikus. Az univerzalizmus mint biológiai kérdés: elvárt környezet és
kritikus periódusok. A moduláris felfogás a nyelvről és az idegrendszeri reprezentáció
kérdése. Afáziás zavarok. Lokális agysérülések. Afázia típusok és a nyelv idegrendszeri
szerveződése. Féltekei aszimmetriák és a kritikus periódus fogalma. Van-e nyelvspecifikus
fejlődési elmaradás?
4. A megértés fogalma. A hangfeldolgozás és a szótár szerepe a megértésben. A megértés
jelenségtana: szakaszok, reprezentációs szintek. Kiszámított struktúrák. A beszédhangok
leképezése. Észlelés zajban és az ismertetőjegyek. Elméletek a beszédhang észlelésről:
szűrők, egészleges minták. Aktív elméletek: a kategoriális észlelés. A motoros elmélet.
Hangképzés és észlelés. Beszédészlelés és kontextus: rekonstrukciós jelenségek. A
hangészlelés biológiai alapjai és fejlődése. Szupraszegmentális mozzanatok észlelése.
5. Az alaktan pszichológiája. A mentális szótár fogalma. Gyakoriság, elvárás és kontextus a
szófelismerésben. A szófelismerés modelljei: akusztikus és vizuális bemeneti utak. Morton
logogén és Marslen-Wilson 'szakasz' modellje. A mentális lexikon szerveződése. Asszociatív
és kategória viszonyok a fejben. Az előfeszítés és a tovaterjedő aktiváció. Világismeret és a
mentális szótár. A szuffixumok feldolgozása, Elemző és egészleges modellek. A
szuffixumok feldolgozása hajlító és agglutinatív nyelvekben. Elemző és egészleges modellek
kombinációja. A szabályok és szokások vitája az alaktanban: a konnekcionisták és Pinker.
6. A mondatmegértés. A megértés szakaszossága. Összetevő szerkezet és mondatmegértés
Észlelés és megértés viszonya, nyelvi és nem nyelvi információk szerepe a megértésben.
Összetevő szerkezet és mondatmegértés: hogyan rendelünk szerepeket a mondat szavaihoz.
Parsing (elemzés) és megértés viszonya. Szintagmák összecsomagolása és a nyelvtani
szerepek eldöntése. Időzítés és ciklicitás. Formai és szemantikai tényezők egyszerű
mondatoknál. Egyetemes elvek és a nyelvek közti eltérések. Moduláris és interakcionista
felfogások a megértésről. A mondatmegértés kiterjesztései. Összetett mondatok és
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mondatközi viszonyok
7. Szövegek megértése és sematizációja. Integráció és kiemelés, kognitív és szociális elvek.
Szövegek és sémák. Emlékezet és megértés. Forma felejtése, jelentés megőrzése. A szövegek
lokális és átfogó szerveződése. Szövegtípusok (elbeszélő, leíró, magyarázó) és megjegyzés
illetve tanulás. Az írásbeliség szerepe a megjegyzési elvek átalakulásában. Sematizáció
elbeszélő szövegeknél (Bartlett, Rumelhart, Kintsch). Az elbeszélő sémák és az emberi
cselekvés grammatikája (Schank). Társas sémák a megértésben: a forgatókönyv elmélet.
8. A beszédprodukció: szabályok és motoros tervek. Többlépcsős egymásba ágyazás.
Produkció és társalgás. Beszédprodukció. A produkció szintjei. Egymásba ágyazott tervezési
szakaszok és a végrehajtás. Habozások és hibázások: tipológia, összefüggésük a nyelvi
szerkezettel. Szövegtervek, mondattervek és szóválasztás. A habozási jelenségek sokszoros
meghatározottsága.
9. A társalgás világa. Spontaneitás és rejtett szabályok. Szövegtípusok és társalgási típusok.
Megszólítási rendszerek és társas szerepek. Párok a társalgásban: felhívás, megszólítás,
kérdés. Indirektség és udvariasság. Egyetemes és specifikus stratégiák. Kiemelt társalgási
helyzetek (vizsga, orvosi interjú, bíróság, hatóság). A hatalom és a szolidaritás kettőssége. A
kérdés mint a megismerés és az ellenőrzés eszköze.
10. A cselekvés a pszicholingvisztikában. A társalgás világa. Társalgás, irónia, becsapás.
Grice-tól a relevancia-elméletig. A tudatelmélet szerepe a pragmatikában.
11. Gyermeknyelv: A grammatika kibontakozása. Versengő felfogások a
nyelvelsajátításról. A nyelvelsajátítás mint biológiai folyamat. Viselkedési-tanuláselméleti
felfogás. Nyelvtani modell. Kognitív és társas cselekvés alapú elméletek: a nyelv eredete a
nyelv előtti mozzanatokban. A társas közeg. Az utánzás szerepe. A társas mozzanatok
eredete: tudatelmélet és intencionalitás a gyermeknél.
12. Gondolkodás és nyelv viszonya. Elsajátítási magyarázó elvek: a korlátozott kognitív
univerzalizimus. Modularitás és modularizáció (Karmiloff-Smith). Nyelvelsajátítás és
nyelvtanulás: hasonlóságok és eltérések. Kultúrák eltérései. Nyelv és gondolkodás viszonya.
A nyelvi relativizmus kérdése. Piaget, Chomsky és Whorf viszonya.
Irodalom Kötelező: Harley, Trevor (2001) The psychology of language—from data to
theory. East Sussex: Psychology Press.

11.2.1.6. Kísérleti pszichológiai vizsgálati módszerek
KÖZÖS KURZUS
11.2.2.1. Alkalmazott statisztika
KÖZÖS KURZUS
11.2.2.2. Kísérleti pszicholingvisztika
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
KÍSÉRLETI PSZICHOLINGVISZTIKA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

kötelező

Oktató:

Babarczy Anna
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Tantárgy célkitűzései: A kurzus alapvető célja, hogy a diákokat megismertesse a
pszicholingvisztikában használatos módszerekkel. Ezen túl szeretnénk az egyes módszertani
buktatókra is felhívni a figyelmet, és célunk, hogy diákok képesek legyenek
kérdésfeltevéseikhez, illetve a vizsgált célcsoporthoz a megfelelő módszert kiválasztani.
Általánosságban is szót ejtünk a kísérletek megtervezésének, lefolytatásának,
kiértékelésének, és értelmezésének mikéntjéről.
Tematika: 1. A pszicholingvisztika kutatási kérdései. A módszerek áttekintése.
2. A lexikon kutatásának módszerei. Szófelismerés és produkció. Képmegnevezés,
képkiválasztás. Monitorozás, lexikális döntés.
3. A mondatmegértés kutatása. Off-line és valósidejű módszerek. Képkiválasztás.
Önütemezett olvasás. A kétértelműség feldolgozása.
4. Előfeszítéses vizsgálatok. vizuális, akusztikus és modalitásközi előfeszítés. Kutatási
kérdések: szemantikai, fonológiai, nyelvtani előfeszítés.
5. A nyelvelsajátítás vizsgálata. Valószínűségérzékenység-vizsgálatok. Szófelismerés és
mesterséges nyelvtanok.
6. Nézéspreferencia a nyelvi képességek vizsgálatában. Lejátszás, kiváltott utánzás és
kiváltott produkció. Strukturális előfeszítés.
7. Természetes nyelvi adatok elemzése. Mintavétel és kódolás. Hang- és videofelvétel
készítése. Digitalizálás és vágás.
8. A CHILDES adatbázis használata.
9. Metanyelvi képességek vizsgálata. Fonológiai és morfológiai tudatosság tesztek. A
mondatok igazságértékének illetve nyelvtani helyességének megítélése. Történetmesélés és
megértés.
10. Agyi képalkotó eljárások.
11. A verbális emlékezet mérőeljárásai. Szám-, álszó- és olvasási terjedelem.
12. Önállóan tervezett kísérletek bemutatása és megbeszélése.
Irodalom Kötelező
Gernsbacher, J. (ed., 1996): Handbook of psycholingusitics.
Erlbaum
Ajánlott: Újabb módszertanilag releváns cikkek.
11.2.2.3. Fonológia és morfológia
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
FONOLÓGIA ÉS MORFOLÓGIA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

kötelező

Oktató:

Rebrus Péter

Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a modern nyelvészet
alapvető hangtani és alaktani fogalmaiba, különös tekintettel a strukturalista és a generatív
megközelítésekre. A cél nem a legújabb formális / generatív irányzatok részletes bemutatása,
hanem a kognitív paradigmával érintkező - és azzal gyakran párhuzamosan kifejlődött szemlélet megismertetése. A szóban forgó két terület - a modern fonológia és a morfológia
(alaktan) - az alsó nyelvi szintek leírására vállalkozik, a hagyományos nyelvtan
fogalomkészletét (hang, szótag, eset, rag, szófaj, szóosztály stb.) mellőzve vagy azt
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megújítva. A kurzuson a hallgatók elsajátítják a tudományterület központi fogalmait - mint
fonéma, morféma, összetevő, disztribúciós kategóriák, inflexiós és derivációs morfológia stb.
A nyelvi jelenségek gyakran a fonológia és az alaktan határterületéhez tartoznak
(morfofonológia), így a kurzuson e két terület integrációjára törekszünk.
Az újabb szakirodalomban nagy szerepet kapnak azok a témák, melyekre az indoeurópai
nyelvekben nem, vagy csak ritkán találunk példákat. Ilyen, a magyarra is jellemző
morfofonológiai jelenség többek között a magánhangzó-illeszkedés, a kivételes tőosztályok
összefüggései és a gazdag agglutinációs rendszer. Tanulmányozásuk mind a generatív
nyelvészetnek, mind a pszicholingvisztikának jelentős kutatási területe, ezért a kurzus
tematikájában fontos részt képviselnek.
Tematika: A kurzus alapvetően az alábbi témák tanulmányozására épül:
A strukturalista nyelvészet módszertani alapfogalmai. Jelentés és forma, a formális nyelvi
elemzés. Szegmentálás: a disztribúciós módszer. Szabad és kötött forma. Morféma, allomorf.
Elsődleges és másodlagos kategóriák.
Strukturalista morfológia. Allomorfia, üres morf. Morfológiai tipológia. Fúziós morféma és
portmanteau-morf.
A strukturalista fonológia alapfogalmai. A fonéma és allofónjai. A fonemikus oppozíció és
típusai. Megkülönböztető jegyek. Disztribúciók, fonotaktika. Fonológiai univerzálék,
tipológia..
Klasszikus generatív fonológia. Mögöttes és felszíni reprezentáció. A fonológiai szabályok
formalizmusa. Szabályrendezés. Absztraktság.
Modern genaratív elméletek. A szótag és összetevői. Prozódia és melódia. Az
autoszegmentális reprezentáció.
Lexikalista nyelvtanok. Lexikális fonológia. Szintek / sztrátumok. Kofonológiák.
Posztlexikális folyamatok.
Morfofonológia. Az alternációk típusai. Analitikus és szintetikus affixáció. Nemkonkatenatív
morfológia.
Kivételesség. Produktív és lexikális folyamatok. A szabályos és szabálytalan morfológia.
Generatív folyamat vs. lexikális keresés (Pinker-Prince). A kivételesség fokozatai a
magyarban.
Agglutináció. Inflexió és deriváció. Morfológiai, szintaktikai és szemantikai
kritériumok. Morfémasorrend és -szelekció. Lexikális blokkolás. Inflexiós templátum a
magyarban. Paradigmatikus jelenségek. Paradigmatikus osztályok. Felszíni
megszorítások. Az inflexiós dimenziók hierarchiája. Defektivitás.
Irodalom Kötelező: Durand, Jacques - Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába. Osiris,
Budapest, 1997. Spencer, Andrew: Morphological theory: An introduction to word structure
in generative grammar. Oxford, Basil Blackwell, 1991.
Ajánlott: Kenstowitz, Michael: Phonology in generative grammar. Oxford, Basil Blackwell,
1994.
12.2.2.4. Gépi nyelvészet
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
GÉPI NYELVÉSZET

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Kötelező

Oktató:

Prószéky Gábor
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Tantárgy célkitűzései: a nyelvtechnológiai gondolkodásmód bevezetése, emberi és gépi
nyelvfeldolgozás alapvető összevetése.
Előismeretek:

formális nyelvek elmélete, automataelmélet, bonyolultságelmélet,
algoritmuselmélet alapjai

Tematika:
A diszciplína áttekintése. A korai gépi fordítás (–1960), a számítógépes nyelvészet
kialakulása (1960–1970), a természetesonyelv-feldolgozás (1970–1980), a nyelvmérnökség
(1980-1990) és a nyelvtechnológia kora (1990–).
A nyelvfeldolgozás problematikája. A különböző alkalmazásokban mi az, amit a gépnek kell
kezelnie, és miben építhetünk az emberre mint intelligens felhasználóra.
A gépi szövegelemzés és -generálás. Morfológia, egyértelműsítés, parciális mondatelemzés,
teljes mondatelemzés, jelentésreprezentáció. Szöveggenerálás. Összefüggő szövegek
generálása, a „mit akarunk mondani” és a „hogyan mondjuk” különbsége, párbeszédek
kezelése.
A nyelvfeldolgozás módszerei. Nyelvészeti indíttatású módszerek (deskriptív, generatív és
poszt-generatív módszerek), matematikai–statisztikai nyelvleíró módszerek, számítógépes
elemzési eljárások.
A természetes nyelvek és a formális nyelvek kapcsolata. Véges állapotú automaták a
nyelvészeti gyakorlatban: soros és párhuzamos kombinációjuk. Rekurzív átmenethálók,
bővített átmenethálók. Alapvető CF-elemzési stratégiák (BU/TD, LR/RL, BF/DF,
párhuzamos/visszalépéses, determinisztikus/nem-determinisztikus). Az elemző eljárások
nehézségei a természetes nyelvekkel, elsősorban a magyarral. Többértelműség. Egyeztetés.
Valenciák. Idiómák. Nem-folytonos összetevők. Fakultatív összetevők és ellipszis. A
szemantika mint jegyek értéke.
A legjelentősebb számítógépes nyelvészeti szemléletek megismertetése. Jegyek. Komplex
kategóriák. DAG. Műveletek DAG-okkal. Unifikáció és generalizáció. Jegyszerkezetek és a
lexikon. Elemző-generátorok és a PATR-család. A legfontosabb unifikációs formalizmusok.
A számítógépes szótári reprezentációs elvek és módszerek lényegének bemutatása. A
szóalaktani eljárások mint a véges állapotú automaták elméletének egy konkrét alkalmazása.
Számítógépes szótárak felépítése és kezelése. Teraszos és kétszintes morfológia. A kétszintes
morfológia elmélete. Morfofonológia és folytatási osztályok. Unifikációs morfológia.
A nyelvtechnológia nyersanyagai: a számítógépes szövegarchívumok, az internet adta
lehetőségek és problémák, a gépi eszközök és csereszabatosságuk feltételei. A
szövegkorpuszok: egynyelvű korpuszok, kétnyelvű korpuszok, párhuzamos korpuszok,
szövegszinkronizálási módszerek. Számítógépes szótárak: szótári (címszó szerinti) keresés és
nyelvi (szövegszó alapján történő) keresés, több kétnyelvű szótár párhuzamos használata, a
szócikk gépi megjelenítésének többletlehetőségei a papírszótárakhoz képest, egynyelvű,
kétnyelvű és többnyelvű szótárak:
A dokumentumkezelés nyelvi vetületei: szöveglétrehozás (a folyamat támogatása, későbbi
szempontok figyelembe vétele létrehozáskor), szöveg-visszakeresés (betűsorokra, szavakra,
kifejezésekre való keresés, kifejezések és mondatok hasonlósága és ennek mérése),
szövegkivonatolás (a lényeges rész kiemelése, statisztikai módszerek, nyelvészeti módszerek,
hibrid módszerek).
Szövegábrázolási szabványok: a Standard Generalized Markup Language (SGML), a Text
50

Encoding Initiative (TEI) és az eXtended Markup Language (XML).
Többnyelvűség (többnyelvű szövegek kezelése, a többnyelvű eszközök létrehozásának elvei),
nyelvazonosítás (rövid és hosszú szövegminták nyelvének automatikus azonosítása).
Számítógépes fordítás: automatikus és nem teljesen automatikus rendszerek, fordítómemóriák (elveik, működtetésük, felhasználási területeik), kontrollált nyelvi alkalmazások
(elve, felhasználási területe, a nyelvtani ellenőrzőkhöz való hasonlóság).
Beviteli módszerek támogatása: optikai karakterfelismerés és kézírásfelismerés (az utólagos
ellenőrzés és aktív együttműködés elvi különbsége, a nyelvi és a nem nyelvi rendszer
interakciója), beszédfelismerés támogatása (alulspecifikált bemenet kezelése, lexikomorfológiai szegmentálás, a fonéma–betű konverzió problémái).
 Irodalom Kötelező Lehnert, W. G., & Ringle, M. H. (eds.) Strategies for Natural
Language Processing, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ (1982)
 Pajzs J.: Számítógép és lexikográfia. (Linguistica Series A – Studia et dissertationes 4.)
MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest (1990)
 Prószéky G., Számítógépes nyelvészet [Természetes nyelvek használata számítógépes
rendszerekben]. SZÁMALK, Budapest (1989)
 Prószéky G. – Kis B., Számítógéppel emberi nyelven.(Intelligens szövegkezelés
számítógéppel) SZAK, Bicske (1999)

Ajánlott: Grishman R., Computational Linguistics: An Introduction, Cambridge University
Press, New York (1986)
Grosz, B. J., Sparck-Jones, K., & Webber, B. L. (eds.) Readings in Natural Language
Processing, Morgan Kaufmann Publishers, Los Altos, CA (1986)
Tennant, H. R., Natural Language Processing, Petrocelli Books, New York, NY (1981)
Winograd, T., Language as a Cognitive Process, Addison-Wesley, Reading, MA (1983)
11.2.2.5. Gyermeknyelv
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
Gyermeknyelv

Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Babarczy Anna

Tantárgy célkitűzései: A kurzus célja a nyelvelsajátítás logikai problémáinak felvetése és a
mai irodalom ezekre a problémákra adott elméleti megoldásainak megvitatása.
Tematika: 1. A kérdések a következők:
Mi teszi lehetővé egy absztrakt matematikai rendszer elsajátítását
- minden normálisan fejlődő ember számára
- explicit instrukció és visszajelzés hiányában?
Mivel magyarázható a nyelvelsajátítás látszólagos függetlensége más
kognitív funkciók fejlődésétől?
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Mik a nyelvfejlődési szakaszok sajátosságai? Mivel magyarázhatóak
- az univerzális jegyek a szakaszokban
- a célnyelv tulajdonságaihoz kötődő jegyek - az egyéni különbségek
- az egyik generációról a másikra történő nyelvi átrendeződések?
Hogyan jellemezhető a mentális lexikon
- a grammatikához viszonyítva
- nem nyelvi lexikális tudásrendszerekhez viszonyítva?
Mennyiben választhatók el egymástól a szemantikai struktúra, a
szintaktikai struktúra és a lexikon elsajátításához szükséges
mechanizmusok?
2. Néhány válasz:
Innátizmus és az Univerzális Grammatika
- a nyelv fizika-biológiai eredete; a nyelv mint testrész (Chomsky, Jenkins, Newmeyer)
- az autonóm szintaxis fogalma; kettős disszociáció (Newmeyer, Gopnik)
- a paraméter elmélet (Wexler & Manzini, Hyams, Rizzi)
- kontinuitás és „rendszerváltás" (Felix, Radford)
Innátizmus és kognitivizmus
- a nyelv mint az emberi felfogás terméke (Lakoff, Langacker)
- nem szintaktikai nyelvspecifikus elsajátítási stratégiák (Slobin)
- szemantikai univerzálék a nyelvelsajátításban (Slobin, Clark, Budwig)
- a kognitív prediszpozíciók szerepe (Markman, Bloom, Karmiloff-Smith)
Társas-kultúrális megközelítés
- a nyelv és a nyelvelsajátítás mint társas emberi tevékenység (Tomasello, Snow, Bloom)
- a memorizált kifejezések és a keretek szerepe a nyelvelsajátításban (Braine, Lieven)
Matematikai megközelítés
- a nyelv mint probabilisztikus, tapasztalatra épülő rendszer
- konnekcionizmus (MacWhinney, Plunkett, Elman)
- Bayesi probabilitás elméletre épülő nyelvelsajátítás (Briscoe, Dowman)
- deduktív mechanizmusok (Pinker, Brent, Siskind)
Irodalom Kötelező
Fletcher, Paul & Macwhinney, Brian (eds.) (1995) The Handbook of Child Language.
Oxford: Blackwell.
Goodluck, Helen (1991). Language acquisition. Oxford: Blackwell.
Harley, Trevor (2001) The psychology of language—from data to theory. East Sussex:
Psychology Press.
Pléh, Cs., Palotás, G. and Lõrik, J. (2002): Nyelvfejlődési szűrővizsgálat. Akadémiai:
Budapest.
Tomasello, M. (2000) Do Young children have adult syntactic competence? Cognition, 74,
209–253.
Ajánlott: Baddeley, A.D., Gathercole, S.E. & Papagno, C. (1998) The phonological loop as a
language learning device. Psychological Review, 105, 158-173.
Gomez, R. L. & Gerken, LA. (1999). Artificial grammar learning by 1-year-olds leads to
specific and abstract knowledge. Cognition, 70, 109–135.
Marcus, G. (1993). Negative evidence in language acquisition. Cognition, 46, 53–85.
Markman, Ellen M.: Constraints on words meaning in early language acquisition. 199-227.
Paul Bloom: Roots of word learning. Bowerman, Melissa & Levinson, Stephen C. (eds.)
(2001) Language acquisition and conceptual development. Cambridge: Cambridge
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University Press. 159-185.
11.2.2.6. Szemantika és tudásreprezentáció
KÖZÖS KURZUS
11.2.3.1. Fejlődési nyelvpatológia
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
Fejlődési nyelvpatológia

Kötelező vagy
választott tantárgy:

kötelező

Oktató:

Lukács Ágnes

Tantárgy célkitűzései: Ezen a kurzuson olyan nyelvfejlődési zavarokat mutatunk be,
amelyek a kognitív pszichológiai modellei szempontjából elméleti jelentőséggel bírnak. A
zavarok részletes leírásán túl alapos és kritikai áttekintést adunk a magyarázó elméletekről is.
Megismertetjük a diákokat a speciális populációk vizsgálata során használt módszerekkel, és
a kutatás során felmerülő módszertani problémákkal is.
Tematika:
1. A nyelvi zavarok típusai. Az osztályozás problémája. Veleszületett és szerzett, organikus
és funkcionális zavarok. Kommunikációs-, beszéd- és nyelvi zavarok. Fejlődési elmaradás és
atipikus elsajátítás.
2. Elméleti megközelítések. A kettős disszociációs érvelés. Moduláris és konnekcionista
modellek.
3. Specifikus Nyelvi Zavar 1. Viselkedéses és kognitív profil. A heterogenitás problémája.
Szemantikai-pragmatikai zavarok. Morfológia és szintaxis. Fonológiai feldolgozás.
4. Specifikus Nyelvi Zavar 2. Nyelvtani magyarázatok. Feldolgozási deficit-alapú
magyarázatok.
5. Nyelvelsajátítás és értelmi fogyatékosság. 1. Down szindróma. Kognitív és viselkedéses
profil. Megértés és produkció. Fejlődési elmaradás vagy specifikus nyelvi deficit?
6. Nyelvelsajátítás és értelmi fogyatékosság. 1. Williams szindróma. Kognitív és
viselkedéses profil. A szelektív érintetlenség problémája. Fonológia és morfológia.
Szemantikai reprezentáció és szintaxis. Pragmatikai képességek.
7. Diszlexia és diszgráfia 1. Az olvasási zavarok típusai. Az altípusok etiológiája és az
olvasás különböző folyamatai.
8. Diszlexia és diszgráfia 2. Nyelvek közötti különbségek. Vizuális és nyelvtani
magyarázatok.
9. Autizmus. Kognitív és viselkedéses profil. Nyelvtani és pragmatikai képességek.
10. Konnekcionista modellek: Specifikus Nyelvi Zavar, Williams szindróma és diszlexia
10. Módszerek és eszközök a nyelvi fejlődés zavarainak vizsgálatában. Sztenderdizált tesztek
és speciális kérdések vizsgálatára kialakított módszerek.
11. Módszertani problémák. a kontroll kiválasztása. Asz eredmények értékelése.
Irodalom Kötelező
Temple, Christine (1997) Developmental Cognitive Neuropsyvhology. East Sussex:
Psychology Press.
Tager-Flusberg, H. (ed.) Constraints on Language Acquisition: Studies of Atypical Children.
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Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 141–153.
Chapman, R. S. (1995) Language development in adolescents with Down syndrome. in
Fletcher, Paul & Macwhinney, Brian (eds.) (1995) The Handbook of Child Language.
Oxford: Blackwell. 641–664.
Fletcher, Paul (1999): Specific language impairment. in Barrett, M. (ed.) Development of
language. Hove: Psychology Press. 349-373.
Leinonen, E., Letts, C. Smith, B. R. (2000) Children’s pragmatic communication difficulties.
London: Whurr publishers.
Bellugi, U. & St. George, M. (eds.) (2002) Journey from cognition to brain to gene—
perspectives from Williams syndrome. Cambridge, Mass:The MIT Press.
Bellugi, U., Lichtenberger, L., Jones, W., Lai, Z., 2000, The neurocognitive profile of
Williams syndrome: a complex pattern of strengths and weaknesses. Journal of Cognitive
Neuroscience, 12, 1.7-29.
Clahsen, H. & Almazan, M. (1998) Syntax and morphology in Williams syndrome.
Cognition,68(3),167–98.
Karmiloff-Smith A. Grant J. Berthoud I. Davies M. Howlin P. Udwin O. (1997) Language
and Williams syndrome: how intact is "intact"?. Child Development. 68(2):246–62.
Stevens T. & Karmiloff-Smith A. (1997) Word learning in a special population: do
individuals with Williams syndrome obey lexical constraints? Journal of Child Language,
24(3):737-65,
Thomas, M,. Grant, J., Barnham, Z., Gs0dl, M., Laing, E., Lakusta, L., Tyler, L.L, Grice, S.,
Patterson, S. & Karmiloff-Smith A. (2001). Past tense formation in Williams syndrome.
Language and Cognitive Processes, 16, 143–176.
Ajánlott: Happé, Francesca G. E. (1993) Communicative competence and theory of mind in
autism: A test of relevance theory. Cognition, 48, 101-119.
Jarrold, C., Baddeley, A.D., Hewes, A.K., 1999, Genetically dissociated components of
working memory: evidence from Down's and Williams syndrome. Neuropsychologia, 37,
637-651.
Michael, Thomas & Annette Karmiloff-Smith (to appear) Connectionist models of
development, developmental disorders and individual differences. To appear in R. J.
Sternberg, J. Lautrey, & T. Lubart (Eds.), Models of Intelligence forthe Next Millennium.
American Psychological Association.
Vicari, S., Caselli, M.C., & Tonucci, F., (2000). Asynchrony of lexical and
morphosyntactic development in children with Down Syndrome. Neuropsychologia. 38,
634-644.
Michael, Thomas & Annette Karmiloff-Smith (to appear) Modelling Typical and Atypical
Cognitive Development: Computational constraints on mechanisms of change. To appear in:
Goswami, U. (in press) Handbook of Childhood Development. Blackwells Publishers.
Paterson, S.J., J.H. Brown, M.K. Gsödl, M.H. Johnson & A. Karmiloff-Smith (1999)
Cognitive Modularity and Genetic Disorders. Science, Vol. 286, 17 December.
Rice, M. R. (1999) Specific grammatical limitations in children with specific language
impairment. in Tager-Flusberg, H. (ed.) Neurodevelopmental disorders. Cambridge, Mass.:
MIT Press. 331–361.
Tager-Flusberg, H. (1993) What language reveals about the understanding of minds in
children with autism. in S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg & D. Cohen (Eds.)
Understanding other minds: Perspectives from autism. Oxford, England: Oxford University
Press.
Karmiloff-Smith, Annette (1998) Is atypical development necessarily a window on the
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normal mind/brain?: The case of Williams syndrome. Developmental Science, 1:2, 273–277.
11.2.3.2. Nyelv és agy
KÖZÖS KURZUS
11.2.3.3. Társalgás és pragmatikai zavarok
Program:

Pszicholingvisztika

Tantárgy (kurzus):

Társalgás és pragmatikai zavarok

Kötelező vagy
választott tantárgy:

Választható

Lukács Ágnes
Oktató:
Tantárgy célkitűzései: A kurzus legáltalánosabb célja annak bemutatása, milyen sajátos
módon járult hozzá az autizmus, e humán neurokognitív fejlődési zavar - részben kognitív
keretben történő - kutatása az emberi elme szerkezetére és fejlődésére vonatkozó alapvető
kérdések megválaszolásához. Szorosabban az előadások három humánspecifikus kognitív
képesség: a nyelvhasználat, a naiv tudatteória, és a szándékvezérelt, reciprocitáson alapuló
kommunikáció viszonyára koncentrálnak.
A kurzus előfeltételezi, hogy hallgatók ismerik a kognitív tudomány metodológiáját, nyelvi
képességekkel és a nyelvelsajátítással kapcsolatos alapvető tényeket és fogalmi
konstrukciókat, illetve a kognitív képességek szerveződésével és elsajátításával kapcsolatos
átfogó megközelítéseket.
Bevezetés: az alapvető kérdések és a kulcsfogalmak
A mentális architektúra kérdései a nyelv és a kommunikáció viszonyában
A FEJLŐDÉSI ZA VAROK RELEVANCIÁJA
Az autizmus: alaptények
DEFINÍCIÓ
Epidemiológia Etiológia, genetikai háttér
Neurobiológiai háttér és főbb neurobiológiai hipotézisek
Heterogenitás és homogenitás különböző szinteken, a szindrómán belül
Az autizmus-kutatás metodológiai keretei és dilemmái
Az autizmus naiv tudatelméleti magyarázatai)
POTENCIÁLIS OKSÁGI MODELLEK AZ A ÚTIZMUS MAGYARÁZATÁBAN
A naiv tudatteória fogalma, a tulajdonított intencionalitás
Elméletek a naiv tudatteória alapmechanizmusáról
Az autizmus, mint naiv tudatelméleti deficit
A MAGASAN FUNKCIONÁLÓK KÉRDÉSE: KOMPENZÁCIÓ, KÉSÉS, PERFORMANCIA
KORLÁT
Naiv tudatteória az idegrendszerben: a tipikus és az atipikus
További nyitott kérdések
Nyelvi-kommunikációs mintázatok és fejlődés autizmusban
Klinikai megfigyelések és kontrollált leíró vizsgálatok
A pragmatikán belüli disszociációk
A naiv tudatelméleti hipotézis magyarázóereje
A nyelv/kommunikáció disszociáció foka
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A nyelvi késés kérdése
Van-e mentalizáció/pragmatika disszociáció?
Nyitott kérdések
Alternatív elméletek és magyarázóerejük
Az autizmus, mint fejlődési frontállebeny-funkció zavar A gyenge centrális koherencia
elmélet
Figyelmi elméletek
AZ ELMÉLETEK REDUKCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI
Összevetés más nyelvi-pragmatikai zavarokkal
SLI Williams szindróma
Szerzett pragmatikai zavarok
Összegzés és tanulságok a tipikus fejlődésre és mentális architektúrára nézve
Irodalom Kötelező Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H. & Cohen, D. J. (eds.), (2000):
Understanding Other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience.
(2°d edition) Oxford: Oxford University Press.
Carruthers, P. & Smith, P. K. (eds.), (1996): Theories of theories of mind. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.
Frith, U. & Happé, F. G. E. (1994): Autism: beyond `theory of mind'. Cognition, 50, 115132.
Győri M., Kanizsai-Nagy L, Gy. Stefanik K., (2001): Mentalizáció és nyelvi pragmatika
magasan funkcionáló autizmusban: reprezentációs vagy performancia zavar?
megjelenés alatt.
Happé F., Brownell H., W inner E. (1999): Acquired 'theory of mind' impairments
following stroke. Cognition (70) 3 211-240. o.
Happé, F. (1993): Communicative competence and theory of mind in autism: A test of
relevance theory. Cognition, 48, 101-119.
Happé, F. (1994): An advanced test of theory of mind: understanding of story characters'
thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped and normal children
and adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 129-154.
Jolliffe, T. & Baron-Cohen, S. (1999): A test of the central coherence theory in autism.
Cognition, 71, 149-185.
Tager-Flusberg, H. and Sullivan, K. (2000) A componential view of theory of mind:
evidence from Williams syndrome, Cognition (76)1 pp. 59-90.
Russell, J. (1997) (ed.): Autism as an Executive Disorder. Oxford: Oxford University Press.
Schopler, E. & Mesibov, G. (eds.), (1995): Learning and Cognition in Autism. New
York: Plenum Press.
Sperber, D. (2000): Metarepresentations in an evolutionary perspective. In: Sperber, D. (ed.):
Metarepresentations. New York: Oxford University Press.
Sperber, D. & Wilson, D. (1986): Relevance. Communication and Cognition. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
Ajánlott: Bloom, Paul (2000) How Children Learn The Meanings Of Words. Cambridge,
MA: MIT Press.
Leslie, A. M. (1987): Pretence and representation: The origins of "theory of mind".
Psychological Review, 94, 412-426.
Leslie, A. M. and Thaiss, L. (1992): Domain specificity in conceptual development:
Neuropsychological evidence from autism. Cognition, 43, 225-251.
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McDonald, S. (1998): Communication and language disturbances following traumatic órain
injury. In: Stemmer, B. and Whittaker, H.A. (eds.): Handbook of neurolinguistics.
San Diego: Academic Press, 485-494
Pléh Cs. (2001): Modularity and pragmatics: some simple and some complicated ways.
Pragmatics, (11) 1.
Pléh Cs. (1998): Az intencionalitás mint a kognitívizmus alapkategóriája. In: Hagyomány és
újítás a pszichológiában. Budapest: Balassi Kiadó.
11.2.3.4. CHILDES: Számítógépes elemzés a gyermeknyelvben
Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
CHILDES:
SZÁMÍTÓGÉPES
GYERMEKNYELVBEN

ELEMZÉS

A

Kötelező vagy
választott tantárgy:
Oktató:

Babarczy Anna

Tantárgy célkitűzései: Gyakorlati kurzus, amely képzést ad a jelenleg legelterjettebb
számítógépes gyermeknyelvi adatfeldolgozó rendszer, a Child Language Data Exchange
System használatában. A CHILDES egy mindenki számára elérhető multilingvális adatbázist
és az ennek feldogozására szolgáló programokat tartalmazza. A programok használata
mellett a kurzus megismertet a hallgatókkal olyan módszereket, melyekkel a CHILDES
egyéni kutatási igények szerint bővíthető, valamint lehetőséget nyújt az elméleti
gyermeknyelvi kurzus folyamán felvetődött kérdések empirikus vizsgálatára.
Tematika:
A CHILDES főbb részei:
- szöveges adatbázis
- videó és audió anyagok bekötésére szolgáló programok - szerkesztő program
- annotációs program - elemző programok
A CHILDES használata:
- a „tier" rendszer: szöveg és kódok
- az adatok előkészítése
- az annotációs rendszer meghatározása
- szótárak és nyelvtanok szerkesztése
- automatikus és kézi annotáció
- paraméterek, operátorok, „regular expressions", input és output
- kvalitatív és kvantitatív elemzések
Irodalom Kötelező: MacWhinney, B. (1995) The CHILDES Project. Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Ajánlott:
11.2.4.1. Afázia
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Program:
Tantárgy (kurzus):

Pszicholingvisztika
AFÁZIA

Kötelező vagy
választott tantárgy:

választott

Oktató:

Szentkuti-Kiss Katalin

Tantárgy célkitűzései: Áttekintést nyújtani a neurolingvisztika és a nyelvészeti afaziológia
hagyományos és újabb kutatási irányzatairól, megismertetni a hallgatókat az afáziás nyelvi
diszfunkciók vizsgálatában alkalmazható klinikai és kísérletes módszerekkel, valamint
azokkal a nyelvészeti és pszichológiai elméletekkel, amelyeknek a keretében a nyelvi
produkció és feldolgozás patológiás sajátosságai értelmezhetõk.
Tematika:
1. A neurolingvisztika és az afaziológiai kialakulása, a nyelv-agy reláció tanulmányozásának
elvei és módszerei a hagyományos XIX. századi neurológiában. A lézió-metódus
alkalmazása a nyelv idegi alapjainak feltárásában, a 'lézió-deficit' korrelátumok értelmezése a
korabeli holisztikus elméletek (Freud, Jackson, Marie, Head) és konnekcionista-lokalizációs
elméletek (Bastian, Kussmaul, Wernicke, Dejerine) keretében. Az afáziák klasszikus
tipológiája (Wernicke-Lichteim taxonómia), a képesség modellek érvényességének kérdése,
az anatómiai-lokalizációs hipotézisek helytállóságának problematikája.
2. A funkcionális szemlélet térhódítása a nyelvi képesség mentális rendszerének és
mechanizmusainak, valamint az agyi struktúrák szervezõdésének és működési folyamatainak
megfeleltetésében. A dinamikus funkcionális rendszerek elve (Lurija), a kettõs disszociáció
elve, a neurológia asszociációs elméletei (Geschwind, Benson, Goodglass) az afáziás
diszfunkciók elhatárolásában és értelmezésében. Csoportvizsgálatok, szindróma elemzés a
deskriptív nyelvészeti iskolák módszerei, a nyelvi rendszer szervezõdésének elvei szerint
(Jakobson nyelvészeti afázia tipológiája, pszichometriai módszerek, Willmes, Poeck).
3. Az afázia szindrómák politipikus természete, pszichológiailag gyenge és erõs értelmezése,
a frakcionálási hipotézis. Az esettanulmányok szerepe a nyelvtudás hátterében álló kognitív
mûveleti rendszerek károsodott komponenseinek feltárásában, a nyelvhasználati zavarok
mögöttes okainak elemzésében. A specifikus nyelvi diszfunkciók magyarázata kognitív
pszichológiai elméletek segítségével. Kiemelt témakör: a lexikai-szemantikai deficitek –
anómiák és szerzett diszlexiák – értelmezése Ellis és Young, Dell, Levelt, Roelofs,
Caramazza, Patterson és mtsi, Coltheart és mtsi nyelvfeldolgozás modelljeiben.
4. Az expresszív agrammatizmus és paragrammatizmus fogalma, empirikus
szabályszerûségei a preteoretikus megközelítések alapján, strukturális leírásuk a generatív
nyelvelmélet elvei szerint. A természetes nyelvi osztályok szerinti szétválások az
agrammatikus beszédprodukcióban, a kötött morfémák és a funkciószók károsodásának
mintázatai. Az agrammatizmus nyelv-domináns modellje, a nyelvspecifikus tényezõk
szerepe (Bates és mtsi, Grodzinsky) és a jelöltség elmélet a morfológiai zavarok
értelmezésében (Lapointe). A grammatikai morfológia szelektív károsodásának fonológiai
magyarázata (Kean).
5. A mondatfeldolgozás és -megértés zavarai, teljesítmény mintázatok a nonfluens és fluens
afáziában. A szintaktikai mechanizmusok károsodásának pszicholingvisztikai magyarázatai:
I. Az "átfogó agrammatizmus" hipotézis, a szintaktikai komponens globális károsodásának
elve (Caramazza és Zurif). II. A zárt és nyílt szóosztályok kettõs feldolgozásának hipotézise,
a zárt szóosztályok szerepe a kezdeti mondatelemzésben (Bradley, Garrett, Zurif, Friederici).
Szemantikai, pragmatikai heurisztikák az afáziás mondatmegértésben (Schwartz és mtsi,
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Saffran és mtsi).
6. A mondatfeldolgozás szintaktikai zavarainak értelmezése a generatív nyelvelmélet
(kormányzás és kötés elmélet) keretében. Reprezentációs hipotézisek: I. A lexikai
csomópontok megõrzöttségének hipotézise, szórendi heurisztikák a mondatmegértésben
(Caplan és Futter, Caplan és Hildebrandt), II. Nyomtörlõdés elmélet, megszorított
nyomtörlõdés elmélet (Grodzinsky), III. Módosított nyomtörlõdés elmélet (Hickok és mtsi),
IV. Kettõs dependencia hipotézis (Mauner és mtsi).
7. Az agrammatikus mondatfeldolgozás és produkció kapacitáselméleti magyarázatai: I. A
komputációs kapacitás korlátozottságának hipotézise (Frazier és Friederici), II. Idõi
elméletek, adaptációs hipotézis (Kolk és Haarmann, Kolk), III. A munkamemória rendszer
kapacitásának korlátozottságával magyarázható mondatmegértési deficitek (Schwartz és
mtsi, Caplan és mtsi, Vallar és Baddeley).
8. IV. A mondatmegértési zavarok értelmezése két-szintű feldolgozás modellben (pl. Ferreira
és Henderson, Friederici,), a leképezési hipotézis (Linebarger és mtsi), V. Interaktív
modellek, versengési hipotézis (Bates és MacWhinney).
9. Az agrammatikus zavarok értelmezése a minimalista program keretében. A funkcionális
kategóriák károsodásának hipotézise, derivációs modellek (pl. Ouhalla, Hagiwara, Lonzi és
Luzzatti, De Roo, Bastiaanse és mtsi, Arabatzi).
10. A predikátumok lexikai aktivációja és szelekciója, az ige reprezentációs információinak
feldolgozása, az igei inflexió zavarai az agrammatikus és a fluens afáziában, off-line és online elemzések. A megértési zavarok magyarázata a mondatelemzés lexikon-vezéreltség
hipotézisének keretében.
11. A szintaktikai fa metszésének hipotézise (Friedmann, Friedmann és Grodzinsky). A
modell érvényességének kérdése az összehasonlító nyelvészeti vizsgálatok eredményei
alapján.
Irodalom Kötelező
Handbook of neurolinguistics. Ed by D Whitaker., Academic Press, N.Y., 1997
Ajánlott:
11.2.4.2. A nyelv keletkezésének újabb elméletei
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:

Pszicholingvisztika
A NYELV KELETKEZÉSÉNEK ÚJABB ELMÉLETEI
választott

Pléh Csaba
Oktató:
Tantárgy célkitűzései:
A nyelv keletkezés a mai kognitív kutatás egyik központi vitatott, s egyben számos szakma
érintkezését teremtő témája. mai Evolúció és rekapituláció, nyelv és gondolkodás viszony
számos kérdése előtérbe kerül itt.
Tematika
1. Megismerési architektúrák és a nyelv. Donald és Mithen koncepciója. Nyelvfejlődés
és agy.
2. A nyelvi funkciók a nyelv keletkezésében. Koordináció, társas kapcsolatok és a korai
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nyelv. Exaptáció-adaptáció viták.
3. Az intencionális rendszerek és a nyelv keletkezése. A nyelv és a társas összehangolás.
Nyelv és tanítás. Tomasello, Hernád.
4. A nyelvek és kultúrák sokasodása mint elvi kérdés.
5. A nyelv előfeltéelei: közlési renszerek az állatoknál.
6. A nyelv előfeltételei: a hangadás kibontakozása az emberréválásban.
7. A nyelvtan keletkezés vitái (Chomsky).
Nyelv és protonyelv: Bickerton felfogása.
Kötelező irodalom
Pinker, S.: A nyelvi ösztön. Bp.: Typotex, 1999
Donald, M.: Az emberi gondolkodás eredete. Bp., Osiris, 2001
Tomasello, M.: Gondolkodás és kultúra. Bp., Osiris, 2001
Ajánlott
Csányi Vilmos: Az emberi természet. Bp., Vince, 1999
Daniel Dennett: Az intencionalitás filozófiája. Bp: 1998, Osiris
11.2.4.3. Téri nyelv
Program:
Tantárgy (kurzus):
Kötelező vagy
választott tantárgy:

Pszicholingvisztika
TÉRI NYELV
választott

Lukács Ágnes
Oktató:
Tantárgy célkitűzései:
A kurzus a nyelv-gondolkodás kapcsolat egyik speciális és jól vizsgálható szeletét, a téri
kifejezések és a téri megismerés közötti kapcsolatot mutatja be az elméleti modellek mellett a
széleskörű nyelvközi kutatásokra is összpontosítva.
Tematika:
1. A nyelv és a tér általános modelljei I. A ’mi’ és ’hol’ kettősége, és ennek viszonya
egyrészt a lexikális és nyelvtani rendszerekhez, másrészt a látás szerveződéséhez.
Céltárgyak és vonatkoztatási tárgyak. A forma és a tér nyelvi kódolása közötti
különbségek.
2. Általános modellek II. Tartályok és útvonalak. Intencionális cselekvés. A téri
kifejezések általános taxonómiája: megismerés, szemantika és forma. A test mint
vonatkoztatási rendszer. Modalitásközi rendszerek és a nyelv eredete.
3. A téri kifejezések elsajátítása. Deiktikus, relációs-topológiai, és ’részreferenciális’
rendszerek. Hogyan vizsgáljuk az elsajátítást: megfigyelési adatok, produkciós és
megértési kísérletek.
4. A téri nyelv a magyar elsajátításában. A rendszer: esetragok, névutók, irányt kódoló
igék, igekötők, határozószók. A korai rendszer: Határozószó<esetrag<esetrag+ige,
határozószó+esetrag, igekötős ige+esetrag. Késői névutók. Tartály és Cél preferencia.
Ezek kognitív gyökerei: kanonikusság+az intencionális cselekvések szerveződése. Téri
kifejezések értelmi fogyatékossággal élőknél.
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Irodalom Kötelező: Lukács Ágnes, Király Ildikó, Racsmány Mihály és Pléh Csaba (2003) A
téri megismerés és a nyelv. Szöveggyűjtemény. Budapest: Gondolat.

Ajánlott:
11.2.21. Elmefilozófia
Program:

Pszicholingvisztka

Tantárgy (kurzus):

Elmefilozófia

Kötelező vagy választott választható
tantárgy:
Oktató:

Jakab Zoltán

A tantárgy célkitűzései: A kurzus célja test-lélek probléma természetének, megoldásainak és
ezek nehézségeinek áttekintése. Az elme filozófiai elméletei keretként szolgálnak az
empirikus pszichológiai kutatás számára, és a pszichológia (illetve más empirikus
tudományok) alakítják is a filozófia felfogását. A klasszikus filozófiai problémák
(intencionalitás és érzékleti minőségek) áttekintése mellett a kognitivizmus fejlődése által
indukált elméleti álláspontokkal is megismerkedünk – ilyen például az elme “szerkezetének”
kérdése (klasszikus kognitivista architektúra, modularitás, konnekcionizmus), illetve a tudat
vizsgálatának újabb eredményei.
Tematika:
(1) A test-lélek probléma két hagyományos aspektusa: az intencionalitás és az érzékleti
minőségek természete.
(2) A mentális állapotok és folyamatok természetére vonatkozó elméletek: behaviorizmus,
agy-elme azonossági elmélet, funkcionalizmus, eliminatív materializmus.
(3) A kognitív architektúra kérdése: (i) az elme mint “formális logikai malom” (klasszikus
kognitivizmus); (ii) konnekcionizmus (iii) a moduláris felépítés. Az elméleteket korlátozó
elvek: produktivitás és szisztematicitás.
(4) A funkcionalizmus nehézségei: (i) az érzékleti minőségek kérdése; (ii) Putnam kritikája (a
sokféle megvalósíthatóság kiterjesztése) (iii) a mentális okság elhelyezése a funkcionalista
keretben.
(5) A dinamikai rendszerek elmélete, mint elme-elmélet
(6) Mentális reprezentáció: az intencionalitás természetelvű magyarázata; jelentés és okság; a
képviseleti tartalom fogalma és elméletei; képviseleti tartalom és szignifikancia; realizmus és
instrumentalizmus; az elme nyelve; a reprezentációs externalizmus elve
(7) A tudat mibenléte. Élmény és hozzáférés. Az élmények metafizikai jellege: megoldási
kísérletek
(8) Az élménytudat reprezentációs elméletei: az externalizmus próbatétele
Kötelező irodalom:
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Eckardt, B. (1995). What is Cognitive Science? A Bradford Book, The MIT Press. 4,5,6,7,8,9.
fejezetek.
Stillings, N., A., Weisler, S., E., Chase, C., H., Feinstein, M., H., Garfield, J., L., & Rissland
E., L. (1995). Cognitive Science: An Introduction. Cambridge Mass.: MIT Press, 2,3,4,8,10.
fejezetek
Dennett, D. (1987): The Intentional Stance, 8. fejezet
Fodor, J.: A test-lélek probléma (Tudat szöveggyűjtemény, I. kötet, Tankönyvkiadó)
Clark, A.: A megismerés építőkövei, Osiris Kiadó, Budapest, 1996
Fodor, J. (1987). Why there still has to be a language of thought? In J. Fodor:
Psychosemantics, Cambridge Mass. The MIT Press
Brook, A., Stainton, R. (2000). Knowledge and Mind. Cambridge Mass. The MIT Press, 4. és
5. fejezetek
Block, N., Flanagan, O., Güzeldere, G. (1997). The Nature of Consciousness: Philospohical
Debates, The MIT Press, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 36, 38, 40. fejezetek
11.2.22. Nyelvfilozófia
Program:

Pszicholingvisztka

Tantárgy (kurzus):

Nyelvfilozófia

Kötelező vagy választott
tantárgy:

Választható

Oktató:

Jakab Zoltán

A tantárgy célkitűzései: A nyelv (analitikus) filozófiai elemzésének főbb történeti vonulatait illetve
kérdéseit tekintjük át. A hangsúly egyrészt a szemantikán, másrészt ennek pszichológiai
megközelítésén van.
Tematika:
(1) A nyelv három megközelítése: (i) a nyelv mint rendszer; (ii) a nyelv mint tudás; (iii) a nyelv mint
készség és viselkedés.
(2) Szintaxis. Két megközelítés: (i) szabályok és reprezentációk; (ii) elvek és paraméterek.
(3) A jelentés három felfogása (referencia, mentális állapot, használat).
(4) Közvetlen referenciaelméletek (J., S. Mill, B. Russell, S. Kripke, H. Putnam)
(5) Közvetett referenciaelméletek (G. Frege; lehetséges világok)
(6) A jelentés mint igazságfeltétel (A. Tarski, D. Davidson)
(7) A jelentés mint mentális reprezentáció: az elme nyelve; a szavak jelentése valamely mentális
állapot, de mitől nyernek jelentést a mentális állapotok? A szemantikai externalizmus kérdése (H.
Putnam, J. Fodor).
(8) A jelentés nyelvhasználat-elmélete (L. Wittgenstein, W. O. Quine; a beszédaktus-elmélet)
(9) A jelentés egységei: szavak vagy mondatok?
(10) Szavak és fogalmak: fogalmaink természete; Holizmus és atomizmus a mentális szemantikában.
(11) Nyelv és lehetőség: Quine kritikája a lehetséges világokról, és a rá adható válaszok
(12) Nyelv, nem betű szerinti értelemben: implikációk és metaforikus használat

Kötelező irodalom:
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Stainton, R. (1996): Philosophical perspectives on language. Broadview Press
Stainton, R. (Ed.) [There is a reader for the textbook itself]
Pinker, S.: A nyelvi ösztön
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12. Az iskolában résztvevők adatai
12.1. Az iskola belső alapító tagjainak adatai (ABC rendben)
Babarczy Anna
Izsó Lajos DR
Kovács Gyula, habil
Kovács Ilona, habil
Lukács Ágnes
Pléh Csaba r. tag
Racsmány Mihály
S Nagy Katalin
12.1.1 Babarczy Anna
1. Személyes adatok
Neve:
Babarczy Anna dr.
Született:
1968. június 7., Budapest
Állampolgársága:
Magyar
2. Munkahely
MTA-BME Neuropszichológiai és pszicholingvisztikai Kutatócsoport (BME)
Budapest, Műegyetem rkp 9, 111, T.: 463-1072
3. Tanulmányok, fokozatok
1992—1995. University of Edinburgh, Nagybritannia
Képesítés: MA Honours, Nyelvtudomány
Honosítva 1997-ben.
1995—2000. University of Edinburgh, Nagybritannia
Képesítés: PhD, Nyelvtudomány
4. Szakmai pályája
Tanulmányutak:
1996. Olaszország. A nyelv szemantikai alapjai – vitafórum a Kognitív és Funkcionalista
Nyelvészet álláspontjáról. A ‘Bolzano International Schools in Cognitive Analysis’
sponzorálásával.
1997. Svédország. Összehasonlító értekezés a kevéssé kutatott nyelvekről a
nyelvelsajátításban. Az ‘Odense Network of Language Acquisition and Cognitive Linguistics’
sponzorálásával.
Munkahelyek, szakmai tevékenységek
2000— University of Sussex, Nagybritannia
Tudományos kutatómunkatárs a Kognitív Tudomány és Mesterséges Intelligencia tanszéken.
1995—2000. University of Edinburgh, Nagybritannia
Megbízott előadó/szeminárium vezető a Nyelvtudományi és Pszichológia tanszékeken.
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1998—2000. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
Félállású (külföldi tartózkodás mellett) kutatósegéd a Pszicholingvisztika és
Neurolingvisztika osztályon.
5. Tudományos pálya
A magyar gyermeknyelv korai szakaszinak mondattani elemzése számítógépes korpusz
elemzés segítségével
A gépi szövegelemzés lehetőségei a pszicholingvisztikában
7. Oktató munka
A Pécsi Tudományegyetemen és a BME keretében gyermeknyelvi kurzusok, valamint ilyen
témájú tematikák készítése.
Babarczy Anna 10 legfontosabb publikációja az utóbbi 5 évben
A path from broader to narrower grammars: The acquisition of argument structure in English
and Hungarian 2002. Edinburgh, Nagybritannia.
Babarczy, Anna (1997) ‘The order of acquisition of functional categories and movement in
Hungarian’ [A funkcionális kategóriák és a mozgatás elsajátításának rendje a magyar
gyermeknyelvben]. Acta Linguistica Hungarica 44/1-2, 151—174. o.
Babarczy, Anna (megjelenés előtt) ‘Discourse organisation in schoolchildren’s informal
writing’ [Kisiskolás gyermekek írott fogamazásainak szövegstruktúrájáról]. Written Language
and Literacy.
Babarczy, Anna (megjelenés előtt) ‘The development of negation in Hungarian child
language’ [A tagadószerkezetek fejlődése a magyar gyermeknyelvben]. Lingua.
Sampson, Geoffrey & Anna Babarczy (2003) ‘A test of the leaf-ancestor metric for parse
accuracy’ [Egy hierarhikus módszer a számítógépes szövegelemzés értékelésére]. Natural
Language Engineering.
Babarczy, Anna, John Carroll & Geoffrey Sampson (megjelenés előtt) ‘Interannotator
agreement as the upper limit on automatic part of speech tagging accuracy’ [A kézi
anotátorok közti egyetértés mértéke, mint a autómatikus szófajelemzés pontosságának felső
határa]. Natural Language Engineering.
Babarczy, Anna (1998) ’The transition to the functional stage in Hungarian language
acquisition’ [Az átmenet a funkcionális kategóriákra épülő grammatikába a magyar
gyerkmeknyelvben]. Approaches to Hungarian 6. Szerk. Casper de Groot & Kenesei István.
Szeged: JATE.
Babarczy, Anna (1999) ‘Syntax and semantics in (mis)learning verb argument structures’ [Az
argumentum struktúrák szintaktikai és szemantikai jellemzői a gyermeknyelvben]. Chicago
Linguistic Society 34. Chicago.
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Babarczy, Anna (2001) ‘Relative clauses and anaphora in speech and writing’ [A vonatkozó
mellékmondatok és az anafóra szerepe az írott és a beszélt nyelvben]. British Association of
Applied Linguistics.Reading.
Babarczy, Anna, Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, Papp Szilvia & Pléh Csaba (2000) ‘Verb
clusters from 2 to 3’ [A komplex igei csoportok fejlődése 2 és 3 év között]. Language
Contact. Wassenaar, Hollandia.

12.1.2. IZSÓ LAJOS
1.
Név: Izsó Lajos, sz. 1947 október 12
2.
Munkahely: BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, egyetemi docens,
tanszékvezető-helyettes
3.
Tudományos fokozat : habilitált doktor, MTA doktora
4.
Szakmai életút
Tanulmányok, munkahelyek
okleveles vegyész (ELTE TTK, jeles oklevél)
1972
okleveles kémia tanár (ELTE TTK, jeles oklevél)
1974
okleveles pszichológus (ELTE BTK, kitüntetéses oklevél)
1980
1972-től a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán az elektronikai és
mikroelektronikai technológiákat, illetve az azokat megalapozó fizikai-kémiai
ismereteket oktattam 1977-ig tanársegédi, 1981-ig adjunktusi, ezt követően pedig
docensi besorolásban. 1984-tól a főiskola egyik intézetének oktatási igazgatóhelyettese
voltam 1988-ig, amikor kérésemre áthelyeztek a Budapesti Műszaki Egyetemre. Átfogó
kutatási témáim: az automatizált rendszerben dolgozó, illetve számítógéppel
kommunikáló ember információfeldolgozásának és hibázásainak sajátosságai, valamint
az ember-gép rendszerek megbízhatóságára vonatkozó kritériumok pszichológiai
aspektusai. Ezeket a kutatásokat kezdetben OMFB támogatásból, TKFA keretekből,
ipari megbízásokból, később pedig külföldi forrásokból finanszíroztam.
1988-tól a BME Tanárképző és Pszichológiai Intézetének Ergonómia Osztályára, illetve
az abból létrehozott Ergonómia és Pszichológia Tanszékre kerültem, ahol jelenleg is
dolgozom.
Hazai funkcióim:
• 1996-tól tagja, 2003-tól pedig titkára vagyok az MTA Pszichológiai Bizottságának.
• 1996-tól tagja vagyok a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 819/JTC sz.
Információtechnikai Műszaki Bizottságának.
• 1998-tól, indulásától, tagja vagyok az Alkalmazott Pszichológia folyóirat szerkesztő
bizottságának.
Nemzetközi funkcióim:
• 1993-tól, indulásától, tagja vagyok az International Journal of Occupational Safety
and Ergonomics folyóirat szerkesztő bizottságának.
• 2001-ben beválasztottak a "European Commission, Information Society Directorate
General" pályázat-elbíráló testületébe az információs technológiák pszichológiai és
pedagógiai vonatkozásának képviseletére. Ennek alapján szakértőként rendszeresen
részt veszek uniós pályázatok minősítésében.
• Tagja vagyok továbbá az alábbi szervezeteknek
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International Association of Applied Psychology (IAAP)
Psychophysiology in Ergonomics (PIE, a Technical Group of the International
Ergonomics Association)
Europe Chapter of the Human Factors and Ergonomics Society
5.
Tudományos pálya
Részt veszek a Berlini Műszaki Egyetem Pszichológia Intézetével közösen művelt
"Safety and reliability in high complexity socio-technical systems" c. kutatási témában,
és témavezetője vagyok a holland Delfti Műszaki Egyetem és a BME közötti
együttműködés "Ergonomic Design of Human-Computer Interfaces" című témájának. A
Delfti Műszaki Egyetemen 1991-ben vendégkutatóként 6 hónapig empirikus kutatásokat
végeztem az ember-számítógép interakció területén. 1994-ben és 1998-ban az
atomerőművi
üzemvitel
emberi
megbízhatósággal
kapcsolatos
területeit
tanulmányoztam egy-egy hónapig az Arelex Engineering Co.-nál és az EPRI-nál az
Egyesült Államokban. 1994-ben a Bradfordi Egyetemen és a Limericki Egyetemen az
emberi tényezőknek a környezeti kockázatokban játszott szerepével kapcsolatos
kutatásokban vettem részt három hónapon át. Az általam vezetett nemzetközi
konzorcium az Európai Unió Leonardo da Vinci Alapjától támogatást nyert el az 19972000 évekre. Ennek a ”Multimédia oktatási anyagok kidolgozása és bevezetése a
szakképzésben” (HU/97/1/43022/PI/I.1.1.a/FPI) c. Leonardo da Vinci projektnek a
támogatása tette lehetővé, hogy az INTERFACE módszer- és eszköz-együttesünket
továbbfejlesszük.
6.
Tudományos pálya statisztikái
• Tudományos munkásságának összefoglaló adatai:
referált cikkek száma összesen:
28
ebből külföldi folyóiratban : 8
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
nemzetközi konferencia előadások száma: 48
monográfiák száma:
3
monográfia fejezetek száma:
15

4
16
32

1988-ban megkaptam a „Kiváló Munkáért” állami kitüntetést, 1992-ben a „Kar kiváló
oktatója” címet, 1999-ben pedig megpályáztam és a 2000-2003 közötti időszakra
elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat.
7.
Oktatói pálya
A folyamatos kutató-fejlesztő munka mellett nagy arányú tananyagfejlesztést is
végeztem, illetve végzek jelenleg is. A hollandiai Delfti Műszaki Egyetem sikeres
képzési gyakorlatára alapozva, valamint más vezető európai egyetemek tapasztalatait is
figyelembe véve kidolgoztuk a hazai terméktervező mérnökképzés alapkoncepcióját,
előbb nagyvonalú, később részletes tantervét, végül pedig az egyes tárgyak részletes
tematikáját. Hasonlóképpen részt veszek az egyetemen indított műszaki menedzserek
képzésével összefüggő tananyagfejlesztő munkában és oktatásban is. Ezen a két
népszerű szakon, ahol a pszichológiai és ergonómiai ismeretek a kötelező törzsanyag
részét képezik, már több százan tanulták vagy tanulják az általam kidolgozott
“Intelligens
termékek
ergonómiai
fejlesztése”,
“Szoftver-ergonómia”
és
“Termékbiztonság és megbízhatóság” c. tárgyakat. Tanszékünk a felelőse a
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posztgraduális „Munka- és szervezetpszichológia” képzésnek is, ahol a „Számítógépes
adatkezelés”
és
„Általános
pszichometria”
c.
tárgyakat
oktatom.
A
pszichológusképzésben graduális szinten is részt veszek a „A munkabiztonság
pszichológiája” és az „Ember-számítógép interakció” c. tárgyaimmal. Számos egyetemi
doktori, kandidátusi, PhD és habilitációs eljárásban működtem közre bírálóként vagy a
bíráló bizottság tagjaként a pszichológia és a pedagógia tudományterületeken.
Izsó Lajos 10 legfontosabb közleménye az utóbbi 5 évből
1. Izsó, L., Antalovits, M. (1997). An Observation Method for Analyzing Operators'
Routine Activity in Computerized Control Rooms. Journal of Occupational Safety and
Ergonomics, Volume 3, No. 3. pp. 173-189.
2. Antalovits, M., Izsó, L. (1999). Self-assessment and learning in NPP simulator
training. In: Misumi, J., Wilpert, B., Miller, R. (eds) Nuclear Safety: A Human Factors
Perspective, ISBN 0-7484-0818-5, pp. 243-256. Taylor and Francis, London.
3. Izsó, L., Zijlstra, F. (1999). Efficiency in Work: An approach to interface evaluation
and -design. WORC Report 99.10.001, ISBN 90-75001-24-X, New Approaches to
Modern Problems in Work Psychology, pp 77-98, Work and Organization Research
Centre, Tilburg, The Netherlands. (An extended version of a paper presented at the 8th
European conference on Work and Organizational Psychology. Proceedings pp. 7-19.
April 2-5, 1997, Verona, Italy).
4. Izsó, L., Mischinger, G., Láng, E. (1999). Validating a new method for ergonomic
evaluation of human-computer interfaces. Periodica Polytechnica, Social and
Management Sciences. Vol. 7, No. 2, pp. 119-134.
5 Izsó, L. (2000). An ever more frequently asked question towards an
information society: design error or user error? Applied Psychology in
Hungary, 1999-2000 Vol. 1-2, No. 4. pp. 49-63.
5.
Izsó, L., Láng, E. (2000). Heart Period Variability as Mental Effort Monitor in
Human Computer Interaction. Behaviour & Information Technology, Vol. 19, No. 4.
pp. 297-306.
6.
Izsó, L., (2000). Discrimination between Design Errors and User Errors by
Binomial Test. Behaviour & Information Technology, Vol. 19, No. 5. pp. 379-384.
7. Izsó, L. (2001). Fundamentals of the model behind the COSMOS methodology
used for team assessment in simulator training. Journal of Occupational Safety and
Ergonomics, Volume 7, No. 2. Pp. 163-178.
8. Izsó, L. (2001). Developing Evaluation Methodologies for Human-computer
Interaction. Delft University Press. ISBN 90-407-2171-8, pp. 236, Delft, The
Netherlands.
9.
Izsó, L., Majoros, A. (2002). Dynamic Lighting as a Tool for Finding Better
Compromise between Human Performance and Strain. Applied Psychology in Hungary,
2001-2002.
12.1.3. KOVÁCS GYULA
1.
Név: Kovács Gyula, sz. 1965 július 11
2.
Munkahely 2002. május 1- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Információ és tudásmenedzsment tsz, Kognitív Tudományi Központ,
egyetemi docens
3.
Tudományos fokozat (ok)
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Egyetemi diploma: Szegedi JATE, 1990, Általános biológus,
Doktori dolgozat: Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1992, Summa Cum Laude,
PhD: Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1996, Summa Cum Laude
Habilitáció: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola „A főemlősök
tárgylátása”, 2003. március 25
4.
Szakmai életút
2000 november-2002. április 30 Richter Gedeon RT Farmakológiai Kutató Intézet,
elektrofiziológus kutató.
1990-2000 Szegedi Orvostudományi Egyetem, Élettani Intézet. egyetemi adjunktus
Katholieke Universitet te Leuven, Neuro and Psychophysiological Laboratorium,
Leuven, Belgium
1997 –1998, valamint 2002 január és 2002 november
Karolinska Institutet Nobel
Instute of Physiology, Stockholm, Sweden
2000 Univ. Rochester, Dept. Ophthalmology, Rochester, USA
2002: Univ. St.Andrews, Dept. Psychology, Nagy Britannia
5.
Tudományos pálya
A főemlős tárgyfelismerés élettani mechanizmusai, a kategorikus észlelés biológiai
elemzése témában humán és főemlős kísérletek, a szenzoros kölcsönhatások kísérléeti
eolemzéser, az arcfelismerés folyamatának élettana.
6.
Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
16
ebből külföldi folyóiratban: 15
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
1
hazai magyar nyelvű folyóiratban: 0
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül): 111
kumulatív impakt faktor:
50.647
nemzetközi konferencia előadások száma: 24
monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma:
3
7.
Oktatói pálya
1996-2000: Intézeti felelős a félévi és évvégi irásbeli vizsgákért
1995-2000: Intézeti felelős a Humán élettan és Az emberi idegrendszer kurzusokért
pszichológia szakos hallgatók számára
-1990-2000: (cca 1200 óra)
Orvosi Élettan Orvostanhallgatóknak, Laboratóriumi gyakorlatok 1 és 2. (angolul és
magyarul, mintegy 30 hallgató évente)
Orvosi élettan orvostanhallgatóknak, szemináriumok 1 és 2. (angolul és magyarul,
mintegy 15 hallgató évente)
-1992-1994 (cca 100 óra)
Orvosi élettan gyógyszerészhallgatóknak, Laboratóriumi gyakorlatok 1 és 2. (angolul és
magyarul, mintegy 30 hallgató évente)
Orvosi élettan gyógyszerészhallgatóknak, szemináriumok 1 és 2. (angolul és magyarul,
mintegy 30 hallgató évente)
-1994-2000 (cca 200 óra)
Orvosi élettan orvostanhallgatóknak, Tantermi előadások 1 és 2. (angolul és magyarul,
mintegy 100 hallgató évente)
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Orvosi élettan gyógyszerészhallgatóknak, Tantermi előadások 1 és 2. (angolul és
magyarul, mintegy 100 hallgató évente)
-1996-2000 (cca 100 óra):
Humán Élettan Pszichológus hallgatóknak, Tantermi előadások. (mintegy 30 hallgató
évente)
Az emberi idegrendszer. Tantermi előadások. (mintegy 30 hallgató évente)
Humán Élettan Pszichológus hallgatóknak Laboratóriumi gyakorlatok 1 és 2. (mintegy
30 hallgató évente)
Az emberi idegrendszer Laboratóriumi gyakorlatok 1 és 2. (mintegy 30 hallgató évente)
Posztgraduális szint
Studying the cognitive capacities of the newborn, 2002, Univ Budapest, Medical School
A vizuális percepció alapjai Képzőművészeti Egyetem Bp, 2002
Introduction to the human visual system 2002 C3 Center for Culture & Communication
Foundation
The neurobiology of higher mental processes 1999 Univ. Of Debrecen Medical School
Brain and consciousness 2000, Univ of Szeged Medical School
Az emberi látórendszer 2000-2001 Budapesti Egyetem Orvostudományi Kar
Neurobiological and computational bases of cognitive sciences Univ. Szeged, 1999,
2000, 2001
Az emberi látórendszer 1999 Szegedi Egyetem Orvostudományi Kar
Kovács Gyula 10 legfontosabb közleménye az utóbbi 5 évből
1.
N. Wade, G. Kovács, Z. Vidnyánszky Inverted faces, Perception, 2003. 32:1-6
2.
G. Kovács, G. Sáry, K. Köteles, Z. Chadaide, T. Tompa, R. Vogels and G.
Benedek Effects of surface cues on the macaque inferior temporal cortical responses
Cerebral Cortex Feb 2003;13:178–188; 1047–3211
3
Andrea Antal , Szabolcs Keri , Gyula Kovacs , Peter Liszli , Zoltan Janka ¨
Gyorgy Benedek, Event-related potentials from a visual categorization task Brain
Research Protocols 7 2001 131–136
4
G. Benedek, L. Sztriha, G. Kovács Coding of spatial co-ordinates on neurones of
the feline visual association cortex Neuroreport. 2000 May 15; 11(7): 1381-4
5
A.Antal, S. Kéri, G. Kovács, Z. Janka, G. Benedek Early and late components of
visual categorisation: an event-related potential study Brain Res. Cogn. Brain Res. 2000
9(1):117-119
6
G. Kovács, Benedek G. , Sáry G. Response variability and stimulus
discrimination capacity of neurons in monkey inferior temporal cortex, Neurobiology,
1999 7(2):93-102
7
J. Körmendy-Rácz, Sz. Szabó, J. Lörincz, Gy. Antal, Gy. Kovács, and A.
Lörincz Winner-take-all network utilizing pseudoinverse reconstruction subnets
demonstrates robustness on the handprinted character recognition problem Neural
Computing and Applications 1999., 8:163-176,
8.
Kovács, G.; Gulyás, B.; Roland, P. E. Processing of 2D and 3D shapes in the
visual association cortex. Neuroimage 1998. 7:S335;
9. Benedek, Gy, Perényi J., Kovács Gy., Fischer-Szatmári L., Katoh, Y. Visual,
somatosensory, auditory and nociceptive modality properties in the feline
suprageniculate nucleus. Neuroscience 1997 78: 179-189,
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10. Kognitív idegtudomány Pléh Cs., Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.):. Bp.: Osiris,
2003

12.1.4. KOVÁCS ILONA
1. Név: Kovács Ilona, sz. 1961 július 3
2. Munkahely BME GTK Informéció és Tudásmendzsment Tanszék, egyetemi docens,
2002 május 13. Tanulmányok, fokozatok
ELTE pszichológia szak, 1978-83, 1988-ban egyetemi doktorátus ugyanott.
1997: pszichológiai tudomány kandidátusa az „Act locally, think globally (Local
processes of early vision involved in coding for visual shape: Psychophysical aspects)”
témájú értekezéssel.
2003: habilitált doktor pszichológiából a Pécsi Tudományegyetemen „Az emberi látás
fejlődése” témával
4. Szakmai életút
1983-től 1998 szeptemberig: ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke. adjunktus.
1990-től: Rutgers, the State University of New Jersey, Laboratory of Vision Research,
Department of Psychology, associate professor
1990-1991, research fellow of the Soros Foundation
1991-1992 Postdoctoral fellow of the Fight for Sight Research Division of the National
Society to Prevent Blindness
2001 ősze: fellow, Collegium Budapest
5. Tudományos Pálya
Kutatási témája a perceptuális jelenségek és az aktuális agyi folyamatok kapcsolatának
feltárása pszichofizikai eljárásokkal.
Ennek résztémái:
•
perceptuális integráció az agykeűéregben
•
látásfejlődés
•
látásfejlődési zavarok
•
perceptuális tanulási mechanizmusok.
Társasági tagságok
Association for Research in Vision and Ophtalmolopgy, USA, 1990 –
Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány, alapító kuratóriumi tag, 1993Society for Neuroscience, 19968.
Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:

22
71

ebből külföldi folyóiratban: 17
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
kumulatív impakt faktor:
nemzetközi konferencia előadások száma:
monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma:

0
5
191
106.575

44
1
5

7. Oktató munkája
Alsóbb és felsőbb éves pszichológia szakos diákoknak előadások a kognitív
tudományról és kognitív pszichológiáról mind Magyarországon mind az Egyesült
Államokban.
Kovács Ilona 10 legfontosabb közleménye az utóbbi 5 évből
1. Kovács, P. Kozma, A. Feher and G. Benedek: Late maturation of visual spatial
integration in humans. Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 96(21):12204-12209,1999.
2. T.V. Papathomas, I. Kovács, Á. Fehér and B. Julesz: Visual dilemmas: competition
between eyes and between percepts in binocular rivalry. in E. Lepore (ed.) Rutgers
University Introduction to Cognitive Science, (Basic Blackwell publishers, 1999), pp.
263-294.
3. P. M. Pennefather, A. Chandna, I. Kovács. U. Polat and A. M. Norcia: Contour
detection threshold: repeatability and learning with "contour cards." Spatial Vision,
2(3):257-266, 1999.
4. Kovács: Human development of perceptual organization. Vision Res. Special Issue
on Attention, 40(10-12), 1301-1310, 2000.
5. Kovács, U. Polat, A. M. Norcia, P. M. Pennefather and A. Chandna: A new test of
contour integration deficits in patients with a history of disrupted binocular experience
during visual development. Vision Research, 40(13), 1775-1783, 2000.
6. Kovács I., B. Julesz: A zártság szerepe a figura-háttér hatásban. in: C. Pléh, G.
Kampis, V. Csányi (szerk.) A megismerés világa (Akadémiai, Budapest, 2000), 170177.
7. Chandna, P. Pennefather, I. Kovács, A.M. Norcia: Contour integration deficits in
anisometropic amblyopia. Investigative Opthalmology and Visual Sciences, 2001
Mar;42(3):875-8.
8. Giersch, G. Humphreys, M. Boucart, I. Kovács: The computation of occluded
contours in visual agnosia: evidence for early computation prior to shape binding and
figure-ground coding. Cognitive Neuropsychology, 17: (8) 731-759 DEC 2000.
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9. S. Silverstein, I. Kovács, R. Corry & C. Valone: Perceptual organization, the
disorganization syndrome, and context processing in chronic schrizophrenia.
Schizophrenia Research, 43(1), 11-20, 2000.
10. Kovács Ilona: Az emberi látás fejlődése. In: Kognitív idegtudomány Pléh Cs.,
Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.):. Bp.: Osiris, 2003, 273-284

2.1.5. Lukács Ágnes
Név: Lukács Ágnes
Születési idő: 1974. június 22.
1.
Munkahely
2003- MTA BME Neuropszichológiai és pszicholingvisztikai Kutatócsoport,
tudományos segédmunkatárs, főállás.
2001 március –MTA Nyelvtudományi Intézet, 2004-től tudományos munkatárs,
mellékállás
2.

Tudományos fokozat (ok)

2003 - PhD (ELTE, Budapest)
3.
Szakmai életút
2003. PhD, ELTE BTK Pszichológia Doktori Iskola, Kognitív fejlődés alprogram
2002 Diplomamunka az ELTE Elméleti Nyelvészet szakán: Alaktanilag kivételes tövek
vizsgálata a magyarban – Milyen mentális realitása van a leíró általánosításoknak?
2001. október–2002. március Junior Fellow a Collegium Budapest ’Evolúció és Megismerés’
fókuszcsoportjában
1999 Diplomamunka a Pszichológia szakon:
Szabályok és kivételek–a magyar morfológia szabályos és rendhagyó alakjainak tárolási és
feldolgozási jellegzetességei
Diplomamunka az Angol nyelv és irodalom szakon:
Consonant clusters—the phonotactics of English consonant sequences
Mássalhangzókapcsolatok—az angol mássalhangzószekvenciák fonotaktikája
4.
Tudományos pálya
A pszicholingvisztikai kutatásokon belül főként a morfológiai feldolgozás és a
nyelvelsajátítás foglalkoztat. Eddigi kutatásaimban a nyelvtani szabályok mentális
realitását vizsgáltam, valamint a nyelvelsajátítás alapmechanizmusait és lehetséges
mintázatait tanulmányoztam egy speciális tünetegyüttesben, Williams-szindrómásoknál.
Ezekhez kapcsolódott számos kísérleti és a neuropszichológiában is használható nyelvi
teszt kialakítása.
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5.
Oktatói pálya
Bevezetés a pszicholingvisztikába (ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék 2001, 2002, 2003,
BME (Pléh Csabával) 2003, 2004)
Nyelvelsajátítás (ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék, 2002)
A nyelvfejlődés zavarai (ELTE Pszichológia Tanszék, 1999; SZTE Pszichológia Tanszék,
2004)
Bevezetés a kognitív neuropszichológiába (ELTE Pszichológia Tanszék, 2000 Racsmány
Mihállyal és Juhász Leventével)
Bevezetés a fejlődéspszichológiába: kognitív fejlődés (ELTE Pszichológia Tanszék, 19992001)
Lukács Ágnes publikációs jegyzéke az utóbbi 5 évben
1. Pléh Csaba és Lukács Á. (2001) (szerk) A magyar morfológia pszicholingvisztikája.
Budapest: Osiris.
2. Pléh Csaba és Lukács Ágnes (2002) A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi
reprezentációjában. in. Vizi E. Szilveszter, Altrichter Ferenc, Nyíri Kristóf és Pléh
Csaba (szerk) Agy és tudat. Budapest: BIP.
3. Lukács Ágnes és Pléh Csaba (2003) A nyelv idegrendszeri reprezentációja in Pléh Csaba,
Gulyás Balázs és Kovács Gyula (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest: Osiris.
528–561.
4. Pléh Csaba és Lukács Ágnes (2003) Nyelv, evolúció és az agy. in Pléh Csaba, Gulyás
Balázs és Kovács Gyula (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest: Osiris. 485–505.
5. Lukács Ágnes & Pléh, Csaba (1999) Hungarian cross-modal priming and treatment of
nonsense words supports the dual process hypothesis. Commentary on Harald
Clahsen’s Rules of Language. Behavioral and Brain Sciences, 22:6. 1030–1031.
6. Lukács, Á., M. Racsmány and Cs. Pléh (2001) Vocabulary and morphological patterns in
Hungarian children with Williams syndrome: a preliminary report. Acta Linguistica,
Vol 48 (1–3), 243–269.
7. Pléh Csaba és Lukács Ágnes (2001) A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi
reprezentációjában. Magyar Tudomány, 2001/10, 1202–1207.
8. Racsmány M., Lukács, Á., Pléh, Cs. & Király, I. (2001) Some cognitive tools for word
learning: The role of working memory and goal preference. Commentary on Paul
Blooms’s How children learn the meanings of words. Behavioral and Brain Sciences,
24:6, 1115-1117.
9. Pléh, Cs., Á. Lukács and M. Racsmány (2003) Morphological patterns in Hungarian
children with Williams syndrome and the rule debates. Brain and Language, 86, 377–
83
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10. Lukács Ágnes és Pléh Csaba (2004) Pragmatikai képességek egy különleges fejlődési
zavar, a Williams szindróma esetén. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XX, 163–
193.
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12.1.6. PLÉH CSABA
1. Név: Pléh Csaba, sz. 1945 nov. 29
2. Munkahely 2001. január 1: BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék, e.
tanár, uott 2001. október 1: a Kognitív Tudományi Központ igazgatója
3. Tudományos fokozat (ok)
1996: akadémiai doktor : A mondatmegértés a magyar nyelvben témájú értekezéssel.
1997: habilitált doktor pszichológiából az Eötvös Loránd Tudományegyetemen „Az
intencionalitás a kognitív szemléletben” témával
1998: MTA l. tagja pszichológiatörténet, pszicholingvisztika és kogniztív tudomány
témákban
2004. az MTA rendes tagja
4. Szakmai életút
ELTE pszichológia szak, 1964-69, 1970-ben egyetemi doktorátus ugyanott.
1970-1973: általános nyelvészet szak, ELTE
1983: pszichológiai tudomány kandidátusa Szövegemlékezet és szövegszerkezet témájú
értekezéssel.
1969-től 1998 szeptemberig: ELTE Lélektani majd Általános Pszichológiai Tanszéke.
1984-1998, tanszékvezetõ.
1998 szeptember 1: JATE majd SZTE pszhcológia Tanszléke, 1999 július 1, e. tanár
2001-2002. associate fellow, Collegium Budapest
1996-1997: fellow, Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford,
California
1991-1992: Visiting Hungarian Chair professor, Indiana University, Department of
Uralic and Altaic Studies
1991, tavasz: vendégtanár, Trieszti Egyetem
1989, tavasz: vendégtanár , nyelvészet és pszichológia, Rutgers University. N.J.
1986, 1992, 1993-1997, 1999: vendégtanár, Bécsi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke
5. Tudományos pálya
30 éve négy legfontosabb kutatási témája:
• a pszichológia története, különösen a magyarázó modellek a modern
pszichológiában
• a nyelvi folyamatok pszichológiája. A mondatfeldolgozás frolyamat nyelv ek
összehasonlító elemzésével, a tléri nyelv kérdései.
• a kognitív szemlélet lehetséges értelmező keretei: kognitzív tudomlny és
idegtudomány
• a kognitív fejlődés zavarai és a megismerési architektúra
6. Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
ebből külföldi folyóiratban :
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
kumulatív impakt faktor:
--

136
37
12
87
120

nemzetközi konferencia előadások száma:

28

76

monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma:

9
22

7.Oktatói pálya
Alsóbb és felsőbb éves pszichológia, nyelvész és filozófia szakos diákoknak előadások
a kognitív tudományról, kognitív pszichológiáról, pszicholingvisztikáról, és
pszichológiatörténetből. Az ELTE keretében megszervezte a kognitív pszichológiai
doktori képzést.
Pléh Csaba 10 legfontosabb közleménye az utóbbi 5 évből
1. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris, 1998, 274 pp.
2. A lélektan története. Budapest, Osiris, 2000, 617 pp
3. Lukács Ágnes és Pléh Csaba (1999): Hungarian cross-modal priming and
treatment of nonsense words supports the dual-process hypothesis Behavior and
Brain Sciences, 22, 1030-1031
4. Modularity and pragmatics: some simple and some complicated ways. Pragmatics,
10:4, 415-438.
5. Lukács, Á., Racsmány, M. & Pléh, Cs. (2001). Vocabulary and morphological
patterns in Hungarian children with Williams Syndrome: A preliminary report. Acta
Linguistica Hungarica, 48, 243-269.
6. A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika. In: Glatz Ferenc (szerk.):
Székfoglalók 1995-1998, Vol. III Budapest: MTA, 2000,
7. Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi
Pszichológiai Szemle, 2000, 1, 19-48
8. Pléh, Cs., Á. Lukács and M. Racsmány (2003) Morphological patterns in Hungarian
children with Williams syndrome and the rule debates. Brain and Language, 86, 377–83
9. Kognitív idegtudomány Pléh Cs., Kovács Gy. és Gulyás B. (szerk.):. Bp.: Osiris,
2003
10. A természet és a lélek. Budapest, Osiris, 2003, 349 oldal

12.1.7. Racsmány Mihály
Név: Racsmány Mihály
Születési idő: 1969, szeptember 9.
6.
Munkahely
2003- MTA BME Neuropszichológiai és pszicholingvisztikai Kutatócsoport, főállás.
1999 szeptember – S1zegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék, egyetemi
adjunktus, mellék állás
7.

Tudományos fokozat (ok)

1999- MPhil. (Bristol, Anglia)
2002 - PhD (ELTE, Budapest)
2003 – PhD (Bristol, Anglia)
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8.
Szakmai életút
1990-1993 Miskolci Bölcsész Egyesület
1993-1998 ELTE BTK, pszichológia szak
1998 pszichológus
1998-2002 ELTE BTK, Kognitív Pszichológiai Doktori Iskola
1998- 1999 University of Bristol, Anglia
2002 PhD, ELTE BTK
9.
Tudományos pálya
Elsősorban az emlékezeti szerveződéssel, a gátlási folyamatok és a munkaemlékezet
szerepével foglalkozom, mind fejlődésében, mind patológiés formáiban (schizofrénia,
Williams szindróma). Mási témám a neuropszichológiai módszerek adaptálása és
fejlesztése.
10.
Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
15
ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül):5
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
3
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
7
nemzetközi konferencia előadások száma:
monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma:

20
2
6

11.
Oktatói pálya
Humán emlékezet (Szeged, 1999 őszi félév)
Az emlékezet és a gondolkodás pszichológiája (Szeged, 1999, 2001, 2002)
Bevezetés a pszichológiába (Szeged, 1999, 2000, 2001, 2002)
Kognitív neuropszichológia (1999 január, Kolozsvár, vendégelőadóként, Szeged, 2002)
Emlékezet és idegrendszer (Szeged, 1999, tavaszi félév, ELTE 2002 m.b. előadó)
Az érzelem és a motiváció pszichológiája (Szeged, 1999, 2001, 2002)
Emlékezeti zavarok (Szeged, 2000, 2001, 2002)
Ezekben a tárgyakban részletes tematikákat dolgoztam ki.
Racsmány Mihály publikációs jegyzéke az utóbbi 5 évben
1.
CONWAY, M.A., HARRIES, K., NOYES, J., RACSMÁNY, M., FRANKISH,
C.R.. (2000) The disruption and dissolution of directed forgetting: Inhibitory control of
memory. Memory and Language. 43, 409-430.
2.
LUKÁCS, Á., RACSMÁNY, M., PLÉH, CS. (2001) Vocabulary and
morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: A preliminary
report. Acta Linguistica Hungarica, 48 (1-3), 243-269.
3.
RACSMÁNY M., KIRÁLY I. (1997) A study of children's expressions
describing spatial relationships in the Hungarian language. , In: Docsymp 2, Working
Papers in TheTheory of Grammar, Vol.5. No. 2, Research Institute for Linguistics,
Hungarian Academy of Sciences
4.
RACSMÁNY M., SZENDI I. (2001) “Ne gondolj a fehér medvére!” Az
emlékezeti gátlás neuropszichológiája. In. Racsmány, M., Pléh, Cs. (szerk.) Az elme
sérülései.: Kognitív neuropszichológiai tanulmányok. Budapest. Akadémiai Kiadó. 417435.
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5.
RACSMÁNY M. (2001) A munkamemória működése és patológiája. Magyar
Tudomány, 46, (10), 1193-1201.
6.
RACSMÁNY, M., SZENDI, I. (2002) A munkamemória patológiája
szkizofréniában és Williams-szindrómában. In. Vizi E.Sz., Altrichter, F., Nyíri, K.,
Pléh, Cs., (Szerk) Agy és tudat. Books in Print. 169-194.
7.
RACSMÁNY, M. Adaptív felejtés: Az emlékezeti gátlás szerepe a
megismerésben. In. Racsmány, M., Kéri, Sz. (Szerk.) Architektúra és patológia a
megismerésben. Books in Print. 51-70.
8.
RACSMÁNY, M., LUKÁCS, Á., PLÉH, Cs. (2002) Munkamemória és
nyelvelsajátítás Williams-szindrómában. Pszichológia, 3, 255-267.
9.
RACSMÁNY, M., LUKÁCS, Á., PLÉH, CS., KIRÁLY, I. (2001) Some
cognitive tools for word learning: the role of working memory and goal preference.
Behavioral and Brain Sciences, 6, 1115-117
RACSMÁNY, M. (2002) Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In. Pléh, Cs.,
Kovács, Gy. és Gulyás, B. (szerk.) Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris

12.1.8. DR. S. NAGY KATALIN
2. Munkahely
Jelenlegi munkahely
1987 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
2001 Kodolányi János Főiskola, kutatóprofesszor
3. Tudományos fokozatok
1975 ELTE művészettörténész dr. univ.
1983 szociológia tudomány kandidátusa
1996 habilitáció
1997 szociológia tudomány doktora
4. Szakmai életút
Munkahelyek
1967-69
1970-71
1972-79
1980-87
1987-98
19981997-2000

Akadémiai Lexikon Szerkesztőség, szerkesztő
Miskolci Galéria – Diósgyőri Vármúzeum, művészet szociológus
Népművelési Intézet, Kultúrakutató Csoport, tudományos munkatárs
Tömegkommunikáció Kutató Központ, tudományos főmunkatárs
BME Szociológia Tanszék, egyetemi docens
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető
Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Kutatási területek
• kultúra- és művészetszociológia
• vizuális kultúra, vizuális kommunikáció
• a mindennapi élet szociológiája
• lakásmód, lakáskultúra
• 20. századi művészettörténet
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5. Tudományos pálya
1969-1973, 1989-1993 Képzőművész életutak (kísérlet alkotói tipológia felállítására)
1969-1978
Festmény befogadás és hatásvizsgálat
1969-1978
Képzőművészeti befogadás hatásvizsgálatok
1970-1976
Múzeumszociológiai kutatások
1973-1979
Lakásmúlt, lakberendezési szokások
1973-1979
Lakásmód lakberendezési szokások
1980-1986
Vizuális kultúra – tömegkommunikáció
1980-1986
Vizuális kultúra-tömegkommunikációs eszközök
1980-1992
Vizuális Kommunikáció kutatások
1981-1987
Az ipari formatervezés társadalmi hatékonysága, OMFB
1983-1993
Mű- művészek-befogadás. Képzőművészet és szociológia
1985-1987
Az ipari formatervezés társadalmi hatékonysága
1985–1989 A divat mint a társadalmi viselkedés egyik szabályozója TS/3.
1987–1989 A lakókörnyezet, mint kulturális tényező, ÉVM
1987–1990 A modern magyar építészet társadalmi hatása, ÉVM
1991–1993 Az építészeti kultúra és a mai magyar társadalom, OTKA
1993–1994 A magyar művészetszociológia története, OTKA
1993–1995 Város; közterek vizsgálata, Fővárosi Önkormányzat – MTA Szociológiai
Intézet
1994–1995 Miért a film és miért nem a festmény?, Mozgókép Alapítvány
1996-1998
Képlátás és képi ábrázolások downkóros gyerekeknél.
1996–1999 A magyar művészetszociológia története, OTKA
1996–2000 Vizuális nevelés, vizuális kultúra, Soros Alapítvány
2000–2001 Nők a műszaki pályán, OKTK
2001–2003 Emberbarát környezet, különös tekintettel az idős korúakra, kisgyermekes
családokra és a fogyatékosokra, Széchenyi terv
6. Tudományos pálya, statisztika
Tudományos közéleti tevékenység
MSZT elnökségi tag, a Kultúra és Művészetszociológia Szakosztály (alapító) elnöke,
Országos Tudományos Diákköri Tanács Társadalomtudományi Szekció elnöke, 1990–
MTA Köztestület, 1997–
OMFB Ipari Formatervezési Tanács Szakmai Bizottság 1984–1994
International Council of Societes of Industrial Designes 1985–
Mozgókép és befogadás Alapítvány Kuratórium 1989–1998
Association Internationale des Arts Plastiques 1995–
European Sociological Association 1995–
International Sociological Association 1995–
Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 1996–
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Kuratórium elnöke 1997–
HÍD Dunántúli Vizuális Műhely Kanizsa Egyesület elnöke 1997Farkas István kuratórium társelnöke 1999–
Gábor-Rónai Művészeti Alapítvány Kuratóriumi tag 2001INSEA, ECHA, AISL nemzetközi szervezetek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára 2002. (Kanizsa Főiskola alapításáért)
Összefoglaló adatok
Szakmai, egyetemi tankönyv és jegyzet száma:
Tanulmányok, cikkek száma összesen:
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29
487

Referált cikkek száma összesen:
187
Ebből külföldi folyóiratban:
27
Hazai idegen nyelvű folyóiratban
8
Hazai magyar nyelvű folyóiratban: 124
Monográfiák száma:
16
Monográfia fejezetek száma:
12
Nemzetközi konferencián előadások száma:
56
Hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül) :
159
7. Oktatói pálya
Jelenleg oktatott tantárgyak a BME-n:
• kultúraszociológia
• művészetszociológia
• vizuális kommunikáció
• művészeti kommunikáció
• művészettörténet
BME-n kívüli oktatás
1981–1990 BKE: tömegkommunikáció, kultúraszociológia
1983–1990 ELTE: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1986–1998 Iparművészeti Egyetem: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1991–1996 Miskolci Egyetem: művészetszociológia, életmód-szociológia
1994–1997 Kodolányi János Főiskola: kommunikáció elmélet, vizuális kommunikáció
1996–1998 Általános Vállalkozói Főiskola: kultúraszociológia, kommunikáció
1998–1999 KLTE doktori program, művelődésszociológia
1989-ben
Kanizsa Főiskola alapítása
2000-2002

BME GTK Szakképzés-pedagógia Multidiszciplináris Doktori iskola

4 kandidátusi, 3 PhD doktori fokozat témavezetője, jelenleg 3 PhD hallgató témavezetője
Nemzetközi kapcsolat: tanulmányutak egyetemeken, kutatóintézetekben 1978 óta
folyamatosan (Bécs, Berlin, Zürich, Amsterdam, Róma, Párizs, London, Oxford, Edinbuirgh,
Haifa, stb.)
8. Irodalomjegyzék
Legfontosabb publikációk 1997 óta:
1.
A vizualitás, mint korunk gyermekbetegsége. In: Bevezetés a vizuális kommunikáció
tanításához (szerk. Kárpáti Andrea), Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998.31-37.
Van-e éd mi a kép a 20. században? u.o 37-46.
2.
Művészetszociológia I–II. Tankönyvkiadó, (A vizuális művészetek szociológiája I.,
237. (Vizuális kommunikáció II., 373.) (szerk., bev. tan.) 1993, 1999
3.
A látvány, amelyben élünk, BME Kiadó, 1997, 2000.
4.
"Színlelt kapitalizmus", Változások a Terézvárosban. MTA Politikatudományi Intézet
Szimbolikus és diszkurzív politika konferencia-kötetében. 1997
5.
Öngyógyító kreativitás, a KÚT Elhúzódó társadalmi traumák konferencia-kötetében.
1997.
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6. Nők a magyar képzőművészetben. Női szerepek (Petőfi Irodalmi Múzeum) konferenciakötetében, Szerep és alkotás, Debrecen. 1998.
7. Vizuális nevelés SOROS Alapítvány, 78. 1998.
Visual Thinking Strategies, Soros Foundations Network, 86.
8.
István Farkas, Arthis, (angol nyelven). 1999. (olasz nyelven 2002), (magyar nyelven 2.
kiadás 2002.)
9.
“Pompázik fénnyel a ház…” Képes lakásbelső-történet, Balassi Kiadó, 174. 1999.
10.
Asszonysorsok a 20. században BME Kiadó (szerk.), in: Asszonysorsok,
művészsorsok a XX. Századi magyar képzőművészetben 1992.
11.
A Hunyadi tér három arca, in Emberi viszonyok (Spéder Zs., Tóth P.P. szerk.),
Századvég. 2000.
12.
Szimbólumok kötet a kortárs magyar festészetben, szerk.: Kapitány Ágnes és Kapitány
Gábor, Osiris, 311. 2001.
13.
Önarcképek. A művész szerepváltozásai, Palatinus Kiadó, 316. 2001.
14. Reve et realité dans la nature, UDAC XXe, Paris, février.
The István Farkas Memorial House in Szigliget, Hungary.
Nouvelles aspirations dans la sociologie comtemporaine hongroise de art, Sociologie,
de l'Art. 2001.
15.
2003 Gábor Marianne monográfia, Glória Kiadó. 2003.
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12.2. Az iskola külső alapító tagjainak adatai (ABC rendben)
Fiser József habil
Gergely György DR
12.2.1. Fiser József
Név: Fiser József, sz. 1964
Munkahely: Department of Brain and Cognitive Sciences, University of Rochester, NY,
U.S.A., Research Assistant Professor
Tudományos fokozat: Diploma Villamosmérnöki, M. A. Kognitív Pszichológia, Ph.D.
Számítástudomány. Habiltéció pszichológiából, PTE, 2004
Szakmai életút
1987 -1988 Szakmai gyakorlat ASEA-Ludvika Kutatói Részleg, Svédország
1988 -1989 Kutatói Soros ösztöndíj Mesterséges Intelligencia és Képalkotás
Laboratórium, Villamosmérnöki Kar, Leuven-i Katolikus Egyetem, Belgium
1989 -1990 Tanársegéd, Elektronikus Eszközök Tanszék, Villamosmérnöki Kar,
Budapesti Műszaki Egyetem
1990 -1991 Tanársegéd, Pszichológia Tanszék, University of Southern California,
Los Angeles, U. S. A.
1991 -1992 Kutatási Asszisztens, Pszichológia Tanszék, University of Southern
California, Los Angeles, U. S. A.
1992 -1997 Kutatási Asszisztens, Számítástudományi Tanszék, University of
Southern California, Los Angeles, U. S. A.
1997 - 2000 McDonnell-Pew PostDoktorális Fellow, University of Rochester,
Rochester, NY U.S.A.
2000 - 2003 PostDoctoral Fellow, Center for Visual Science, University of
Rochester, Rochester, NY U.S.A.
2003 - Research Assistant Professor, Brain and Cognitive Sciences Tanszék,
University of Rochester, NY, U.S.A.,
Tudományos pálya:
Kutatási területem a biológiai látás megértése, modellezése és a megismert alapelvek
alkalmazása mesterséges rendszerekben. Munkámban emberi pszichológiai kísérleteket
alkalmazok, állatok agyában végzek fiziológiai méréseket, és komputációs szempontból
analizálom az így gyűjtött adatokat.
Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
19
ebből külföldi folyóiratban: 16
hazai idegen nyelvű folyóiratban: 0
hazai magyar nyelvű folyóiratban: 3
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül): 70
kumulatív impakt faktor:
69.76
nemzetközi konferencia előadások száma: 12
monográfia fejezetek száma: 3
Oktatói pálya
Komputációs idegtudományi és látáskutatási kurzusok a USC és a Szegedi
Tudományegyetem graduális programjai keretében, a kurzusok tananyagának kidolgozása.
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Fiser József 10 legfontosabb publikciója az utóbbi 5 évből
Fiser, J., Bex, P. J., & Makous, W. L. (2003). Contrast conservation in human vision. Vision
Research, (in press).
Weliky, M., Fiser, J., Hunt, H. R., & Wagner, D. N. (2003). Coding of natural scenes in
primary visual cortex. Neuron, 37, 703-718.
Fiser, J., & Aslin, R. N. (2002). Statistical learning of new visual feature combinations by
infants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 15822-15826.
Fiser, J. & Aslin, R. N. (2002). Statistical learning of higher-order temporal structure from
visual shape-sequences. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory &
Cognition, 28, 458-467.
Fiser, J. & Aslin, R. N. (2001). Unsupervised statistical learning of higher-order spatial
structures from visual scenes. Psychological Science, 12, 499-504
Fiser, J., Subramaniam, S. and Biederman, I. (2001). Size tuning in the absence of spatial
frequency tuning in object recognition. Vision Research, 41, 1931-1950
Atkins, J., Fiser, J. and Jacobs, R. A. (2001). Experience-dependent visual cue integration
based on consistencies between visual and haptic percepts. Vision Research, 41, 449-461
Fiser, J. & Biederman, I. (2001). Invariance of long-term visual priming to scale, reflection,
translation and hemisphere. Vision Research, 41, 221-234
Mel, B. W. & Fiser, J. (2000). Minimizing binding errors using learned conjunctive features.
Neural Computation, 12, 731-762
Dobbins, A. C., Jeo, R. M., Fiser, J. and Allman, J. M. (1998). Distance
modulation of neural activity in the visual cortex. Science, 281, 552-555
12.2.2. GERGELY GYÖRGY
1. Név: Gergely György, sz. 1953 november 14
2. Munkahelyek
MTA Pszichológiai Kutatóintézete, csoportvezető
ELTE pszichológiai Intézet, másodállású e. docens
3. Tudományos fokozat
1975-1978
1978-1980
1980-1985

The London School of Economics and Political Sciences
B.Sc. szociálpszichológiából
University College, London
M. Phil. pszichológiából
Columbia University
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Ph.D. pszichológiából
2002

MTA doktora (pszichológia)

4. Szakmai életút
1986-1988
1987-1989
1987-1989

Janus Pannonius Tudoményegyetem, Pécs
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Assistant Professor, Budapest University, Center for Central
European Studies; University of California - University
of Wisconsin Study Abroad Program.

1989-1990

Visiting Assistant Professor, University of Rochester,
Rochester, New York.
1996-1999 Senior Lecturer, University College

London.
1998Research Consultant, The Menninger Clinic, Topeka, KS.
2000-2003 Visiting professor, Department of Psychology,
University College London.
Díjak, ösztöndíjak
1991

Margaret S. Mahler Prize (USA)

1999-2002
Széchenyi professzori ösztöndíj
2001 American Psychological Association (Division 6)
F. A. Beach Comparative Psychology Award
2003

Fellow of the J. S. Guggenheim Memorial Foundation

Szakmai szervezetek, szerkesztőbizottságok
Developmental Science
European Psychologist
Pszichológia
Pszichoterápia
1998szekciójának elnöke
1998

a

Magyar

Pszichológiai

Társaság

Általános

Lélektani

Member of the Executive Committee of the Trieste Encounters
of Cognitive Science (TECS), International School for
Advanced Studies (SISSA-ISAS), Trieste, Italy

5. Tudományos pálya
Főbb kutatási témái:
•
A mondatmegértés nyelvközi elemzése
•
A csecsemő cselekvés értelmezésének kibontakozása
•
a korai érzelmi tükrözés etológiai és pszichoanalitikus elemzése.
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Ezeknek a témáknak a vizsgálatában a kísérleti fejlődéslélektan módszertanát kapcsolja
össze az etológiai értelmezéssel.
6. Tudományos pálya statisztikái
könyvek 2
referált közlemények 64
ebből külföldön 49
impakt faktor 96.47
hivatkozások 139
nemzetközi konferencia előadások 57
7. Oktató munka
Az ELTE, a Bécsi Egyetem, a UC Berkeley oktatójaként és vendégtanáraként
kidolgozta graduális és doktori kurzusok keretében a korszerű csecsemőkutatás kognitív
alapanyagát, ezekből sikeres tankönyvfejezetek szerzője is.
Gergely György 10 legfontosabb publikációja az utóbbi 5 évben
1. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect-regulation,
mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.
2. Csibra G., & Gergely, G. (1998). The teleological origins of mentalistic action
explanations: A developmental hypothesis. Developmental Science, 1:2, 255-259.
3. Csibra G., Gergely, G., Biró, S., & Koós, O., & Brockbank, M. (1999). Goalattribution and without agency cues: The perception of 'pure reason' in infancy.
Cognition, 72, 237-267.
4. Gergely, G. & Watson, J. S. (1999). Early social-emotional development:
Contingency perception and the social biofeeack model. (pp. 101-137) In: P. Rochat
(Ed.), Early Social Cognition, Hillsdale, NJ: Erlbaum .
5.
Gergely, G. (2001). Is early differentiation of human action a precursor to the
one-year-old’s understanding of intentionality? Developmental Psychology,Vol. 37, No.
5. 579-582.
6. Watson, J., Gergely, G., Csányi, V., Topál, J., Gácsi, M., & Sárközi, Z.
(2001).Distinguishing logic from association in the solution of an invisible displacement
task by children (Homo sapiens) and dogs (Canis familiaris): Using negation of
disjunction. Journal of Comparative Psychology, Vol. 115, No. 3, 219-226.
7. Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2001). Rational imitation of goal-directed
actions in 14-month-olds. (pp. 309-315), In J. D. Moore & K. Stenning (Eds.),
Proceedings of Cogsci 2001, Edinburgh, August 1-5. LEA: London.
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8. Allen, J. G., & Gergely, G. (2001). Introduction. In J. Allen, (Ed.) Cognitive and
nteractional foundations of attachment, Special Issue of the Bulletin of the Menninger
Clinic, , 65(3), 293-296.
9.

Gergely, G. (2002). The development of understanding self and agency. (pp. 26-46)
In U. Goshwami (Ed.) Blackwell Hanook of Childhood Cognitive Development,
Oxford: Blackwell.

10.
Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal
infants. Nature, Vol. 415, p. 755.
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12.3. Az iskola belső meghívott tagjainak adatai (ABC rendben)
Antalovits Miklós habil
Jakab Zoltán
Kövesi János habil
Zemplén Gábor
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12.3.1. ANTALOVITS MIKLÓS
1. Személyes adatok:
Név:
Születési Hely, Idő:
Állandó Lakhely:
Elérhetőség(Ek):

Dr. Antalovits Miklós
Csepreg, 1945. 11. 12.
1119, Budapest Allende Park 9.
1119, Budapest Allende Park 9.

2. Munkahely
Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Ergonómia és Pszichológia Tanszék. 1111, Budapest, Egry József u. 1. III/11.
Tel: 463-26 54 ; Fax: 463-21 06; E-mail: antalovits@erg.bme.hu
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár
3. Tudományos fokozatok és címek:
Végzettség(ek):
1969. Budapesti Műszaki Egyetem, okl. gépészmérnök és okl. mérnöktanár
1973. Eötvös Loránd Tudományegyetem, okl. pszichológus
1983. Budapesti Műszaki Egyetem, munka szakpszichológus
1977. Eötvös Loránd
Tudományegyetem, bölcsészdoktor
1986. MTA pszichológia tud. kandidátusa
1996. Habilitált doktor (ELTE BTK)
1997. Széchenyi Professzori Ösztöndíj
4. Tudományos és szakmai pálya
1969-1979. BME Pedagógia Tanszéken (később Tanárképző és Pszichológiai
Intézetben) kutatási területe a műszaki pszichológia, a fő kutatási témája: az operátori
információfeldolgozás
pszichológiai
sajátosságainak
vizsgálata
szimulációs
helyzetekben.
1980-1989. Alapító tagja a Munkaügyi Kutatóintézetben létesített Ergonómiai
osztálynak, 1986-tól az Intézet tudományos igazgatóhelyettese. Fő kutatási területe, az
új információs technológiák fejlesztésének és bevezetésének emberi tényezői. 1986-ban
megvédi a kognitív pszichológia (ergonómia) témakörében írt kandidátusi
disszertációját.
Hazai (OMFB, Paksi Atomerőmű Rt., MATÁV Rt.) és nemzetközi (Delft, Berlin)
kutatási projekteket kezdeményez és irányít, az ember-számítógép kapcsolat és a
számítógépes rendszerek pszichológiai és ergonómiai problémái, az emberi hibázás és
megbízhatóság témakörökben. Az Izsó Lajossal közösen kifejlesztett "COSMOS"
(COmputer Supported Method for Operator Self-assessment) elnevezésű módszerüket
jelentős nemzetközi érdeklődés kíséri.
1996-ban elnyeri a habilitált doktor címet az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A
habilitációs
dolgozatban
("Készségfejlesztés
szimulátorral".)
összegzi
a
folyamatirányítói munkatevékenység pszichológiai problémáival összefüggő
kutatási/fejlesztési munkáinak eredményeit.
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Szakterületén tagja és tisztségviselője számos hazai és nemzetközi tudományos
testületnek és több szakmai-tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának. 1993 és
1999 között az MTA Pszichológiai Bizottságának titkári, az MTA Munkatudományi
Bizottság Munkapszichológiai Albizottságának pedig elnöki tisztségét töltötte be.
1988-ban magyarországi képviselőként az ENOP ("European Network of Work- and
Organizational Psychology") tagjai közé választották. 1992-től az ENOP Coordination
Committee-ben a Kelet-Európai régió képviselője. Alapító tagja az EAWOP-nak
("European Association of Work and Organizational Psychology"). 1994-ben a
NeTWork ("New Technology and Work") CORE-Group tagjává, 1998-ban pedig az
International Association of Applied Psychology (IAAP) Executive Committee tagjai
közé választották.
Számos hazai és nemzetközi tudományos konferencia előkészítésében és
szervezésében vett részt. Többek az Európai Kognitív Ergonómiai Társaság 1992ben Magyarországon megrendezett 6. nemzetközi konferenciájának (ECCE 6 "Human-Computer Interaction: Task and Organization") az elnöke. Az 1995-ben
Magyarországon megrendezett EAWOP (European Association of Work and
Organizational Psychology) VII. Kongresszusaának az elnöke. Meghívott előadóként
plenáris előadást tartott az 1994-es torontói IEA ("International Ergonomics
Association") világkongresszuson. 1998-ban az IAAP San Franciscoban megtartott
24. Kongresszusán szimpózium szervezője (“Psychological interventions and safety
culture”).
6. Tudományos pálya statisztikái:
Referált cikkek száma: 58
Ebből:
külföldi folyóiratban: 8
hazai idegen nyelvű folyóiratban: 10
hazai magyar nyelvű : 40
Nemzetközi konferencia előadások : 31
7. Oktatói pálya
1969-1979. Tanársegéd, majd adjunktus a Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző és
Pszichológiai Intézetében: munkapszichológiát és ergonómiát tanít, laboratóriumi
gyakorlatokat vezet. 1980-1988 között részfoglalkozású oktató a BME-n. 1986-tól az
ELTE Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének is oktatója, ahol 1994-ben
docensi kinevezést kap. Felelőse a pszichológia alapképzési szak "Munkapszichológia"
c. programjának. Az ELTE BTK Pszichológiai Doktori Iskolával együttműködve
"Munkapszichológia" c. doktori (PhD) képzési programot dolgoz ki és az 1996/97-es
tanévtől irányítja a doktori képzést. Újjászervezi a munka- és szervezetpszichológus
szakképzést. Ergonómiai és munkapszichológiai tananyagfejlesztést irányít és végez.
1990-1994 között a BME Természet- és Társadalomtudományi Kar oktatási
dékánhelyettese. 1992-től a korábbi Ergonómia Osztályból és Pszichológia Tanszékből
létesített Ergonómia és Pszichológia Tanszék vezetője.
A 90-es évektől fokozatosan kiterjeszti az ergonómiai ismeretek oktatását, 1992-től
koordinátora egy tanterv- és tananyagfejlesztési projektnek, amelynek eredményeként a
Budapesti Műszaki Egyetemen új szakirány jött létre és beindult - karközi és
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egyetemközi oktatási formában - a terméktervező mérnökök képzése. E témakörben
1993-tól egy TEMPUS projektet is irányít (TEMPUS JEP-6221 "Establishing Industrial
Design Engineering specialization at the Technical University of Budapest.") 1996-tól
koordinátora az IDEAL TEMPUS JEP-9451 "A felsőfokú pszichológiai asszisztens
képzés tantervének és távoktatási tananyagainak kidolgozása" c. projektnek, valamint a
PHARE HU-94.05. 2. sz. alprogramja keretében "Az akkreditált felsőfokú szakképzés
alapismereti modul tantervének és tananyagának kidolgozása" c. projektnek.
1996. július 1-től egyetemi tanári kinevezést kap a Budapesti Műszaki Egyetem
Ergonómia és Pszichológia Tanszékére. Alapítója a Budapesti Műszaki Egyetemen
1997-ben létesített Nyitott- és Távoktatási Laboratóriumnak. Témavezetőként
közreműködik a „Szakképzés pedagógiai Doktori Iskolában”. Aktívan közreműködik
különböző távoktatási és e-learning projektekben. Kezdeményezője és koordinátora egy
WEBCT környezetben megvalósított Internet alapú, nemzetközi doktori képzési
programnak.

Antalovits Miklós 10 legfontosabb publikációja az utóbbi 5 évben
1.
ANTALOVITS M. 1998., Ergonómia. (In:) Klein S. Munkapszichológia. 2.
átdolgozott kiadás. SHL Hungary Kft. Budapest, 699-744. o.
2.
ANTALOVITS, M. – IZSÓ, L., 1998., Self-assessment and learning in nuclear
power plant simulation training. (In:) Misumi, J., Wilpert, B., Miller, R. (eds) Nuclear
Safety: A Human Factors Perspective. Taylor and Francis Ltd. London, 243 – 256. o.
3.
KIS G., ANTALOVITS M., DIENES E. 1999., Pszichológiai program a
bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő rendőrök kiválasztására. (In:) Csányi
K. (szerk.) Áldozatvédelem. BM Kiadó, Budapest, 166-185. o.
4.
ANTALOVITS M. 1999., Az alkalmazott pszichológia Magyarországon.
Alkalmazott Pszichológia, I/1. 5-13. o.
5.
ANTALOVITS, M. – IZSÓ, L. 1999., A methodology for assessing and
developing teamwork in cognitively demanding jobs. Periodica Politechnika Ser. Soc.
Man. Sci., Vol.7, No. 2, pp. 105-118.
6.
ANTALOVITS M. 2000., IVR (Interactive Voice Response): Géphangok.
Office. IV. évf. 3., 48-50. o.
7.
ANTALOVITS, M. – KATONA, N. 2000., Applied Psychology in Hungary.
Periodical of the Applied Psychology Foundation (APA), 1999-2000/1-2. pp. 27-37.
8.
ANTALOVITS M. 2000., Munkaköri/munkahelyi szocializáció. (In:) Mészáros
A. (szerk.) Munkapszichológia. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Gödöllő. 6577. o.
9.
ANTALOVITS M. 2001., A folyamatirányító operátor készségeinek és
tudásának pszichikus szerveződése, reprezentációja. Alkalmazott Pszichológia, III/4. 520. o.
10.
ANTALOVITS, M. – IZSÓ, L. 2003., Assessment of Crew’s Performance, and
Measuring their Mental Efforts in a Cognitively Demanding Task Environment. (In:)
Hockey, B. Gaillard, T. (eds.) Operator Functional State and Impaired Performance in
Complex Work Environment. IOS Press, Amsterdam. (in press)
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12.3.2. Jakab Zoltán
ÖNÉLETRAJZ
1. Név, szül év.

Jakab Zoltán, 1964.

2. Munkahely (mindegyik jelenlegi, beosztással) Budapesti műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Kognitív Tudományi Központ (Békésy ösztöndíjas)
3. Tudományos fokozat (ok): egyetemi doktori (ELTE, 1996), Ph.D. (Carleton University,
Ottawa, Canada, 2001)
4. Szakmai életút
Tanulmányok, munkahelyek
1990-ben szereztem pszichológus diplomát az ELTE Bölcsészkarán. 1990-tõl 1996-ig
helyettes tanársegédként dolgoztam az ELTE Általános Pszichológia Tanszékén. 1990-tõl
1993-ig Soros doktori ösztöndíjas voltam az ELTE Általános Pszichológia Tanszékén illetve a
KFKI Részecske- és Magkutató Intézetében. (Témavezető: Érdi Péter.)
Egyéb munkahelyeim 1990 és 1996 között: meghívott oktató a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetemen, 1990-1992; félállású oktató a Kodolányi János Fõiskolán
(Székesfehérvár), 1993-1994; félállású oktató a JATE Pszichológia Tanszékén (Szeged),
1994-1996. 1992-ben egy rövid ideig vendégkutatóként dolgoztam az Olasz Tudományos
Akadémia Kibernetikai Intézetében (Arco Felice).
1996-tól 2001-ig PhD ösztöndíjas voltam Kanadában (Carleton University, Ottawa).
(Témavezető: Andrew Broook.) Oklevelemet 2001 novemberében kaptam. 2001 október 1-től
2003 szeptember 30-ig a Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
(NSERC) posztdoktorális ösztöndíjasa voltam a Rutgers Egyetem Pszichológia illetve
Filozófia Tanszékén.
5. Tudományos pálya
Eddigi pályám során a következő kutatási területekket műveltem. Pszichológus
hallgatóként a szójelentés pszichológiai skálázási módszereit vizsgáltam, valamint
játékelméleti és evolúciós témájú számítógépes szimulációkkal foglalkoztam. Mindkét
témáról TDK dolgozatot írtam, s az utóbbi diplomamunkám témája is.
Soros ösztöndíjasként a hippokapmusz neuronhálózatainak számítógépi
modellezésével foglalkoztam, az Érdi Péter vezette kutatócsoport tagjaként. E témából írtam
egyetemi doktori disszertációmat.
Kanadában töltött éveim alatt az elmefilozófia (tudatelmélet), valamint ezzel
összefüggésben a színlátás empirikus kutatása voltak a szakterületeim. E témából írtem Ph.D.
disszertációmat. Ugyanezt a témát folytattam az utána következő posztdoktorális éveim alatt
is (2001-2003).
Jelenleg is a színlátás kutatásával és elmefilozófiai témákkal foglalkozom.
6. Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
15
(Ismeretterjesztőt és könyvismertetést ebbe nem számoltam bele, se angolt, se magyart. Két
ismeretterjesztő cikkem van magyarul, valamint hat magyar és egy angol könyvismertetőm. Tematikus
cikkekhez írt kommentárok benne vannak a 15-ben [négy ilyen van, mind angol].)
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ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül):
9
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
5
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
6 (de ebből három a kommentárjaimra
adott válasz)
nemzetközi konferencia előadások száma:
10
monográfia fejezetek száma:
2
(egy kommentár, egy megjelenés alatt; a Pedagógiai Lexikon nincs benne ebben.)

Oktatói pálya (főbb kurzusok, oktatási fejlesztések)
Részévetl a BME Kognitív tudományi doktori iskola kidolgozásában.
Jakab Zoltán 10 legfontosabb publikációja az utóbbi 5 évből
Jakab, Z. Opponent processing, linear models, and the veridicality of color perception.
Megjelenés alatt a Philosophy and Neuroscience c. kötetben, szerkesztők Kathleen Akins és
Andrew Brook
Jakab, Z. (2003). For a truly colored world. (Review of M. Tye: Consciousness, Color and
Content, Cambridge Mass. The MIT Press, 2000), Color Research and Application, 28 (5),
2003, pp. 384-391.
Jakab, Z. (2003). Intrinsic colors – and what it is like to see them. In Mausfeld R., and Heyer,
D. (Eds.): Colour Perception: Mind and the Physical World. Oxford: Oxford University
Press, 2003. pp. 302-305.
Jakab, Z. (2003). Phenomenal Projection. Psyche, 9(04), January 2003
(http://psyche.cs.monash.edu.au/v9/psyche-9-04-jakab.html)
Jakab, Z., McLaughlin, B., P. (2003). Why Not Color Physicalism Without Color
Absolutism? (Commentary on A. Byrne and D. Hilbert: Color Realism and Color Science),
Behavioral and Brain Sciences, 26 (1), 2003, pp. 34-35.
Jakab, Z. (2001). Commentary on P. W. Ross: The Location Problem for Color Subjectivism,
Consciousness and Cognition, 10, 133-139.
Jakab, Z. (2000). Ineffability of qualia: a straightforward naturalistic explanation.
Consciousness and Cognition, 9 (3), 329-351.
Jakab, Z. (2000). Reply to Thomas Metzinger and Bettina Walde. Consciousness and
Cognition, 9 (3) 363-369.
Jakab Z. (2000). Nyelvről és gondolkodásról, egy könyv kapcsán. Könyvismertető Neumer
Katalin (Szerk.): Nyelv, gondolkodás, relativizmus c. művéről (Osiris Kiadó, Budapest,
1999). Magyar Pszichológiai Szemle, 2000, 55, 2-3. 283-296.
Jakab, Z. (1999). Overlooking the resources of functionalism? (Commentary on Steven
Palmer: Color, Consciousness and the Isomorphism Constraint.) Behavioral and Brain
Sciences, 22 (6), 1999, p957
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12.3.3 Kövesi János
1. Név:
Dr. Kövesi János
2. Munkahely:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán
3. Tudományos fokozatok:
Dr.habil, közgazdaságtudomány, BME, 1998.
Ph.D. (C.Sc.), közgazdaságtudomány, MTA, 1990.
Dr.techn., BME, 1984.
4. Szakmai életút:
Okl. vegyészmérnök, BME, 1976.
Okl. megbízhatósági szakmérnök, BME, 1983.
Egyetemi tanársegéd, BME, 1976-1984.
Egyetemi adjunktus, BME, 1884-1991.
Egyetemi docens, BME, 1991- 1999.
Egyetemi tanár, BME, 19995. Tudományos pálya:
Tudományos tevékenységem szélesebb területe a vezetési, szervezési, gazdaságtani modellek
és módszerek gazdaságmatematikai, matematikai-statisztikai megalapozása. Szűkebb kutatási
témám a vállalati minőség- és megbízhatóság biztosítás témaköre.
6. Tudományos pálya statisztikái:
6.1 Tudományos munkák összefoglaló adatai:
Referált cikkek száma 14, ebből külföldi folyóiratban 4, hazai idegen nyelvű folyóiratban 3,
hazai magyar nyelvű folyóiratban 7 jelent meg.
Hivatkozások száma: 29.
Nemzetközi konferencia előadások száma: 25.
6.2 Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:
MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság tagja.
Magyar Mérnök Akadémia tagja.
Production and Operation Management Society (USA) tagja.
Harvard Businessmanager folyóirat főszerkesztője.
7. Oktatói pálya:
Az elmúlt 27 év alatt egyetemi oktatói tevékenységem előadások tartására, gyakorlatok
vezetésére, tananyagfejlesztésre, tankönyvek, jegyzetek írására, doktoranduszok és
diplomatervezők témavezetésére egyaránt kiterjedt. Főbb kurzusok: Statisztika, Kvantitatív
módszerek, Minőségmenedzsment, Kockázat és megbízhatóság, Menedzsment és
vállalkozásgazdaságtan.
8. Irodalomjegyzék:
Kövesi J. and Andor Gy.: Implementation of Total ProductiveMaintenance in Eastern-Europe.
In: Dahiya, S. B. (ed.): Current state of business disciplines. Spellbound Publications, Rohtak,
2000, 1561-1579.
Kövesi J. (szerk.): Műszaki Vezető. Verlag Dashöfer Szakkiadó, Budapest, 2000. Kövesi J.:
Teljeskörű Hatékony Karbantartás, 9. rész.
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Kövesi J.: „Rendszer és szenvedély” – minőségbiztosítás a felsőoktatásban. In: Tenner, A. R.
és DeToro, L. J.: Teljes körű minőségmenedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
237-245.
Kocsis J. (szerk.): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993, 1994,
1995. Megbízhatóság és kockázat a menedzsmentben. 125-137.
Szabó G. Cs.: Alkalmazott statisztika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. Kövesi J.: 5. fejezet.
95-180.
Andor Gy. and Kövesi J.: Implementation of Total Productive Maintenance program for an
elektronic component production process. Periodica Polytechnica (TUB), Vol.5. No.1. 1997.
2-27.
Kövesi J.: Total Productive Maintenance as the Application and Economic Evaluation of
TQM at small Enterprises. 40. European Organization for Quality Conference, Berlin, 1996.
151-155.
12.3.4 Zemplén Gábor Áron
2. MUNKAHELY: MTA TKI, Tudománytörténet Tudományfilozófia Kut. Csop. (tsmt)
BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tsz. (jelenleg Magyary ösztöndíjas)
3.TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD
4. TANULMÁNYOK
2002-től Postgraduate Environmental Management M.Sc. képzés – University of San
Francisco, valamint PPKE, Budapest
2000 őszi szemesztertől- 2002 szepmteberig (megszakításokkal): Bajor tartományi ösztöndíj,
LMU, München, Logik und Wissenschaftstheorie.
2000 őszi szemesztertől – 2002 szeptemberig: vendégkutató, Deutsches Museum, Münchner
Zentum für Wissenschafts- und Technikgeschichte
1998-tól BME, Budapest, doktorandus-hallgató, Mérnök- Tudomány- és Technikatörténet.
Témavezető: Fehér Márta. A summa cum laude megvédett PhD értekezés címe: An Eye for
Optical Theory – Newton’s Rejection of the Modificationist Tradition and Goethe’s
Modificationist Critique of Newton. Opponensek: Prof. Rédei Miklós (ELTE, TTK), PD Dr.
Friedrich Steinle (Max Planck Institut, Berlin)
1998-tól A Láthatatlan Kollégium hallgatója, 1999-2000 diákbizottsági tag
Tutorok:
1998 Fehér Márta , D. Sc., Tizenhetedik századi látáselméletek
1999, 2000 Betegh Gábor, Ph.D. Görög látáselméletek
2000 Klaniczay Gábor, D.Sc., A középkor tudománya
1994-től ELTE BTK, Angol Nyelv és Irodalom szak
1992-1998 ELTE TTK, biológia-kémia-angol szaktanár szak, diploma (4.50). Szakdolgozat
címe: Goethean Science - Recent Topoi of Goethe Scholarship. Témavezető: Kampis György,
Bírálók: Prof. Fehér Márta, Prof. Pléh Csaba
MUNKAHELYEK, SZAKMAI TAPASZTALATOK
2003-tól Tudománytörténet – tudományfilozófia, MTA TKI, BME GTK
2003-tól az MTA Komplex Tudomány-technikatörténeti Bizottság tagja
2002-től Érveléstechnika tárgy tanítása az ELTE Bibó Szakkollégiumában
2002-től „Tudománytörténet” tárgy tanítása a BME-n.
2001 őszi szemeszter: Meghívott előadóként szeminárium a Berni Tudományegyetem
Filozófia Tanszékén: Klassische Theorien des Lichtes und der Farben
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2001 Részvétel nyári iskolán: First Vienna International Summer University: „Unity and
Plurality in Science“, a Bécsi Kör Intézet szervezésében
2001 Sasakawa YLFF (Young Leaders Fellowship Fund) ösztöndíjas. Témavezető: Pléh
Csaba, D.Sc.
2000 Tanítási gyakorlat Münchenben, Universität der Bundeswehr
2000 Részvétel nyári iskolán: 7th International Summer School in Cognitive Science, Sofia
1999- Részvétel OTKA által támogatott kutatásokban F 032218 (1999-2001), T 037575
(2002-2006) T 037504 (2002-2006)
1999-2000, valamint 2002-től Óraadó az ELTE TTK Tudománytörtéénet- Tudományfilozófia
Tanszékén. Előadott tárgyak
1. A modern tudományos gondolkodás kialakulása
2. Érvelések elmélete Kutrovátz Gáborral
Óraadó a Károli Gáspár Református Egyetemen. The Philosophy of Science from the
Renaissance to the Twentieth Century (angol nyelven tartott kurzus)
1996-97 Főállású tanár az angliai HMC Dauntsey's School-ban. Tanított tárgyak: Biológia,
Kémia, Tudományfilozófia A-level diákoknak
1994 Kutatás inkompatibilis búza-alfajok in vivo elektromosan triggerelt szaporításával
kapcsolatban, Martonvásár, MTA Kutató
1993-95 Biológia (angolul) és kémia tanítása régi középiskolámban, a Karinthy Frigyes
Kéttannyelvű Gimnáziumban
5. Tudományos pálya
Az elmúlt években nagyrészt történeti esettanulmányokat vizsgálva tudománytörténeti és
érveléstechnikai rekonstrukciókon dolgoztam, és egy meglepő módon elhanyagolt, majd 2000
éves tradíció történetének megírásán dolgoztam. Ennek az ún. modifikácionista tradíciónak
jelenleg nincsen megfelelően feldolgozott története – a következő években egyik fontos
munkámnak ezt tekintem. Jelenleg célom a történeti munkák során megszerzett kélpességeim
felhasználása modernebb (kognitív tudományi és egyéb) elméletek vizsgálatához.
Szintén régóta tanítok. 19 éves korom óta gimnáziumban (22 évesen egy egész évet egy
angliai magángimnáziuban) tanítottam. 24 éves korom óta lehetőségem volt egyetemen is
tanítani (tavaly egy félévet a Berni Tudományegyetemen).
6. Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
10
ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül):
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
12
kumulatív impakt faktor:
-nemzetközi konferencia előadások száma:
monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma (tankönyv):

1
3
6

8
1

7. Oktatói pálya (kurzusok ill. fejlesztések)
Tárgy megnevezése TUDOMÁNYTÖRTÉNET
Típusa előadás
Képzési szint egyetemi alapképzés
Intézmény, kar
BME
Képzési szak VEGYES
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Tagozat
Tanév, szemeszter 2002-3 I.; II.
Óraszám
2; 2*2 Hallgatók létszáma

41; 85

Tárgy megnevezése KULTÚRA ÉS KULTÚRÁK
Típusa előadás
Képzési szint egyetemi alapképzés
Intézmény, kar
BME
Képzési szak GTK KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS
Tagozat
Tanév, szemeszter 2002-3 II.
Óraszám
2
Hallgatók létszáma 70
Tárgy megnevezése KLASSISCHE THEORIEN DES LICHTES UND DER FARBEN
Típusa Seminar
Képzési szint egyetemi alapképzés
Intézmény, kar
BERN, NAT-WISS., PHIL-HIST.
Képzési szak TUDOMÁNYELMÉLET- TUDOMÁNYTÖRTÉNET
Tagozat
Tanév, szemeszter 2001/02 I.
Óraszám
2
Hallgatók létszáma 21
Tárgy megnevezése
Típusa előadás
Intézmény, kar
Képzési szak
Tagozat
Tanév, szemeszter
Óraszám
2; 2

ÉRVELÉSEK ELMÉLETE (KUTROVÁTZ GÁBORRAL)
Képzési szint egyetemi alapképzés
ELTE, TTK
1999-2000 II.; 2002-03 I.
Hallgatók létszáma 115, 130

Tárgy megnevezése A MODERN TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA
Típusa spec. koll.
Képzési szint egyetemi alapképzés
Intézmény, kar
ELTE TTK
Képzési szak
Tagozat
Tanév, szemeszter 1999-2003 (4 FÉLÉV)
Óraszám
2; 2; 2; 2
Hallgatók létszáma 25, 30, 12, 47
8. Irodalomjegyzék
Zemplén Gábor legfontosabb közleményei
1. Zemplén Gábor Áron. 2002. Theories of Light, Vision, and Colours. In: Bern Studies in the
History and Philosophy of Science. Bern.
2. Zemplén Gábor Áron 2003. Newton’s rejection of the Modificationist Tradition. Festschrift
für Ivo Schneider Munchen (Folkerts, Seising, eds.)
3. Zemplén Gábor Áron. 2002 “Megroppant Szivárvány?” Tudomány és Történet. Typotex,
pp. 384-413
4. Zemplén Gábor Áron. 2000. Zemplén Jolán. Asszonysorsok a 20. században. B. M. e. al.
Budapest, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék: 99-107.
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5. Zemplén Gábor Áron. 2001. Kiút vagy zsákutca? - naturalizált és evolúciós
episztemológiák. Láthatatlan megismerés - A Láthatalan Kollégium tanárainak és
diákjainak írásaiból. Gervain Judit és Pléh Csaba zwrk.): Láthatatlan megismerés.
Bp.: Gondolat, 2004, 175-200
6. Zemplén Gábor Áron. 1998. “Goethe's Pluralism: Truth or a Slip of the Tongue? - On
Some Research Traditions in the Field of Colour Vision.” Periodica Polytechnica
6(2): 159-175.
7. Zemplén Gábor Áron. 2003. “Goethe on the Nature, Aim, and Limit of Scientific
Investigation - The Janus Faces of Goethe.” Periodica Polytechnica nyomdában.
8. Zemplén 2000. “Hogyan is lássuk a színeket - színvizsgálati paradigmák.” Magyar
Pszichológia Szemle 55(2): 327-341.
9. Zemplén Gábor Áron. 2000. “A természettudós Goethe.” Természet Világa 130(12): 552556.
10. Zemplén Gábor Áron. 2000. “Tudományok, történetek - Goethe és Kuhn a
tudományefjlődésről.” Magyar Filozófiai Szemle 2000(4-6): 1-23.
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12.4 Az iskola külső meghívott tagjainak életrajza (ABC sorrendben)
Csibra Gergely
Gulyás Balázs k. tag
Hernád István k. tag
Kálmán László
Kéri Szabolcs
Király Ilidkó
Komlósy András
Peternák Miklós
Prószéky Gábor
Rebrus Péter
Vidnyánszky Zoltán
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12.4.1 Csibra Gergely
1. Név: Csibra Gergely
2. Munkahely: Centre for Brain and Cognitive Development, School of
Psychology, Birkkbeck College, London. Beosztás: Reader
3. Tudományos fokozat: PhD (ELTE)
4. Szakmai életút
1988-ban végeztem az ELTE pszichológia szakán. 1987-tol 1994-ig az MTA
Pszichológiai Intézetében voltam tudományos segédmunkatárs majd
tudományos munkatárs. 1991-tol 1994-ig tanársegédként oktattam az ELTE
pszichológia szakán. 1993-ben doktoráltam az ELTÉ-n pszichológiából, amit 1996-ban PhD
fokozattá minősítettek. 1994-tol 1998-ig kutató voltam a
Medical Research Council Cognitive Development Unit-ban, Londonban.
1998-tól kutatok és tanítok a londoni Birkbeck College-ban, 1999 óta Senior
Lecturer, 2003 októberétől Reader titulussal.
5. Tudományos pálya
Az MTA Pszichológiai Intézetében elsősorban a vizuális és akusztikus
figyelem kutatásával foglalkoztam, elsősorban eseményhez kötött potenciálok (EKP) mérése
segítségével. Közben munkatársammal, Gergely Györggyel és másokkal a csecsemők
kognitív fejlődését célzó vizsgálatokba is kezdtünk.
Londonban az MRC CDU keretén belül felállítottam Európa első HD-ERP
(sokelektródás EKP) laboratóriumát, amely kifejezetten a csecsemők
idegrendszeri fejlődését hivatott kutatni. Jelenlegi munkahelyem (Centre for
Brain and Cognitive Development) a világ vezető laboratóriuma, ahol az agyi és értelmi
fejlődés kapcsolatát számos különbözo módszerrel kutatják.
Rovatvezetője vagyok a Magyar Pszichológiai Szemlének, tanácsadója a
Child Development-nek, szerkesztőbizottsági tagja a Cognition-nek,
rendszeresen lektorálok rangos nemzetközi folyóiratok (pl. BBS,
Developmental Science, Neuropsychologia, Psychological Science, Science,
TICS) számára.
6. Tudományos munkásságának összefoglaló adatai
Külföldi folyóiratban publikált cikkek száma: 30
Magyar folyóiratban publikált cikkek száma: 4
Hivatkozások száma 326
Könyvfejezetek száma: 5
Egyéb publikációk (absztraktok, kommentárok ) 15
Meghívott előadások száma: 16
Konferencia előadások száma: 17
Konferencia poszterek száma: 24
7. Oktatói pálya
1991 és 1994 között Általános Pszichológiát oktattam és speciális kurzusokat tartottam
kognitív fejlődéslélektanból az ELTÉ-n. 1995-ben és 1997-ben rövid kurzusokat tartottam
vendégként az ELTÉ-n csecsemőlélektanból. 2000-ben és 2001-ben a Szegedi
Tudományegyetemen tartottam hasonló vendégkurzusokat. A londoni Birkbeck College-ban
évente vezetek egy EKP tanfolyamot, amelyet a világ minden részéről látogatnak, és doktori
diákjaim kutatásainak felügyeletét is ellátom.
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Csibra Gergely 10 legfontosabb publikációja az utóbbi 5 évből
1. Csibra, G., & Gergely, G. (1998). The teleological origins of mentalistic
action explanations: A developmental hypothesis. Developmental Science,
1, 255-259.
2. Csibra, G., Gergely, G., Bíró, S., Koós, O., & Brockbank, M. (1999).
Goal attribution without agency cues: The perception of 'pure reason' in
infancy. Cognition, 72, 237-267.
3. Csibra, G., Tucker, L. A., Volein, Á., & Johnson, M. H. (2000). Cortical
development and saccade planning: The ontogeny of the spike potential.
NeuroReport, 11, 1069-1073.
4. Csibra, G., Davis, G., Spratling, M. W., & Johnson, M. H. (2000).
Gamma oscillations and object processing in the infant brain. Science, 290,
1582-1585.
5. Csibra, G. (2001). Illusory contour figures are perceived as occluding
surfaces by 8-month-old infants. Developmental Science, 4, F7-F11.
6. Csibra G. (2001). A kompetens csecsemő és a fogalmi fejlődés
folyonossága Pszichológia, 21, 159-181.
7. Farroni, T., Csibra, G., Simion, F., and Johnson, M. H. (2002). Eye
contact detection in humans from birth. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 99, 9602-9605.
8. Csibra, G., Bíró, S., Koós, S., & Gergely, G. (2003). One-year-old infants use teleological
representations of actions productively. Cognitive Science,27, 111-133.
9. Csibra, G. (2003). Teleological and referential understanding of action in
infancy. Philosophical Transactions of the Royal Society, London B, 358,
447-458.
10. Gergely, G., & Csibra, G. (2003). Teleological reasoning in infancy: The one-year-old’s
naive theory of rational action. Trends in Cognitive
Sciences, 7, 287-292.
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12.4.2 Gulyás Balázs MTA külső tag
1. Név Balázs Gulyás
2. Munkahely (mindegyik jelenlegi, beosztással)
research leader / unit leader
Department of Neuroscience, Division of Human Brain Research,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden (affiliated since 1988)
and
Section for Psychiatry, Department of Clinical Neuroscience,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden (affiliated since 1998)
and
Albert Szent-Györgyi Guest-Professor,
Semmelweis University Budapet
3. Tudományos fokozat (ok)
Degrees, graduate: M. D. - Semmelweis University Medical School, 1981
B. A. in Philosophy - Catholic University of Leuven, 1982
M. A. in Philosophy - Catholic University of Leuven, 1984
Degree, postgraduate:
Ph.D. in Neuroscience - Catholic University of Leuven, 1988
Habilitations in Medicine:
"Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Geneeskunde" Catholic University of Leuven, Belgium, 1988
"Docentur" in the neurosciences - Karolinska Institute,
Stockholm, 1997
"Venia docendi", medicine - University of Debrecen, Hungary, 1999
Professorship:

“private professor in medicine”, 1999

External Member, Hungarian Academy of Sciences, since 1995
4-5. Szakmai életút
Participation in several major international- and national-level scientific projects in the field
of brain research, including HFSPO grants (both as principal applicant and as co-applicant),
EU (Biomed), ESF and MFR grants (as main applicant or as co-applicant).
Co-ordinator of the EU / European Training Foundation's Joint European Project S-11126/96
(biomedicine education in Europe) (1996-1999).
Setting up and supervising Hungary's (and Central Europe's) first Positron Emission
Tomography center in Debrecen (1991-).
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Adviser to Mr. George Soros in setting up his Soros Foundations and organising student
exchange programs (1986-).
6. Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen:
kumulatív impakt faktor:

>70
>250

nemzetközi konferencia előadások száma: >100
monográfiák száma:
7
monográfia fejezetek száma:
20
7. Oktatói pálya (főbb kurzusok, oktatási fejlesztések)
since 1984 regularly (on the average120 hours/year), in four languages,
at undergraduate and graduate levels, in the fields of neurosciences,
human anatomy, neurology and philosophy (the brain-mind problem)
PhD students at present: 3 (Z. Cselényi, J. Sóvágó, B. Makkai)
post-docs: 3 (G. Kovács, Z. Vidnyánszky, S. Kéri)

both

8. Gulyás Balázs irodalomjegyzéke az utóbbi 10 évből
1. Gulyás, B., Roland, P. E., Heywood, C. A., Popplewell, D. B. és Cowey, A., Visual form
discrimination from luminance or disparity cues: Functional anatomy by positron
emission tomography. NeuroReport 5(1994):2367-2371.
2. Gulyás, B. Functional organization of human visual cortical areas. In: Peters, A. and Jones,
E. G. (szerk.) Cerebral Cortex. Vol. 12. New York and London: Plenum Press, 1997.
pp. 743-775.
3. Gulyás, B., Roland, P. E., Cowey, A., Heywood, C. A. és Popplewell, D. Visual form
discrimination from texture cues: A PET study. Human Brain Mapping. 6(1998):115127.
4. Savic, I., Gulyás, B., Larson, M. and Roland, P. E. Olfactory functions are mediated by
hierarchical and parallel processing. Neuron 26(2000):735-745.
5. Kovács, G., Gulyás, B. és Roland P.E. Processing of 2D and 3D shapes in the visual
association cortex. Neuroimage 7(1998):S335.
6. Gulyás, B. The dynamics of cortical networks in the human brain. NeuroReport, 10(1999)iii.
7. Gulyás, B. The dynamics of cortical macronetworks in the human brain. Brain Res. Bull.
53(2001):251-253.
8. Gulyás, B. Neural networks for internal reading and visual imagery of reading: A PET
study. Brain Res. Bull. 53(2001):319-328.
9. Savic, I. Berglund, H., Gulyás, B., Roland, P. E. Odorous steroids cause sex differentiated
hypothalamic activations in humans. Neuron 31(2001):661-668.
10. Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs: Kognitív idegtudomány. Budapest: Osiris,
2003

12.4.3 Hernád István MTA külső tag
1. Név Hernád István, s. 1945
2. Munkahely pszichológia professzor
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Department of Electronics and
Computer Science
University of Southampton
Highfield, Southampton
SO17 1BJ UNITED KINGDOM
Tel.: +44 703 592582
Fax: +44 703 594597
email: harnad@cogsci.soton.ac.uk
http://cogsci.soton.ac.uk/~harnad/
3. Fokozatai
1945 június 2-án született Budapesten, kanadai állampolgár.
Montréalban a McGill Egyetemen szerezte B.A. és M.A. fokozatát pszichológiából, Donald
Hebb tanítványaként, majd 1971-ben a Princetoni Egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot
pszichológiából. 1971 és 1976 egyetemi pszichiátriai kutatócsoportokban dolgozott New
Jersey Államban (USA). 1977 – től a Behavioral and Brain Sciences folyóirat (eredetileg
Princeton NJ) lap alapító szerkesztője, s 1989 és 1992 között a Princetoni Egyetem
vendégkutatója. 1994–től a Southamptoni Egyetem (UK) pszichológia professzora és a
Cognitive Sciences Centre igazgatója.
2001-től az MTA külső tagja.
4-5. Szakmai pályája Vendégtanár illetve vendégkutató volt az Aix-Marseille (1992-93),
Rutgers Egyetem (NJ, USA, 192-1990), Vassar College (Conn., USA, 1990), az ELTE (19951998), Budapest, a JPTE (1996), Pécs, és a JATE (1999), Szeged intézményeiben.
Kiemelkedő szakmai megtiszteltetései
A Society for Philosophy and Psychology elnöke 1986-7
A European Science Foundation "Learning in Humans and
Machines" kutatási programjának témavezetője, 1994-1997.
A CNRS Laboratoire de Neurosciences Cognitives Tudományos
Bizottságának tagja 1995-1999.
Snider Visiting Professor, University of Toronto, 1997
Behavioral and Brain Sciences (BBS; Cambridge University Press)
16 folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a mesterséges intelligencia filozófiájától
(Philosophy and Artificial Intelligence) a tudatfilozófián (Consciousness and Cognition)
keresztül egészen a digitális könyvtárügyig (Bibliotheques Numeriques).
7. Oktató munkája Magyarországon
Hernád István a kilencvenes évek eleje óta rendszeres jár Magyarországra. Vendégtanára az
ELTE, A Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemeknek. Kurzusai igen sikeresek, hosszú távú
együttműködések is alapulnak rajtuk. A pszichológusok mellett a hazai számítógépes,
biológus és orvostársadalomhoz is szoros kapcsolatok fűzik, több közös kutatási témában is
együttműködnek. A szakmai igényesség megtartása mellett sokat tesz azért, hogy
folyóirataiban a magyar tudományosság is állandóan jelen legyen. E mellett egy évtizede az
MTA Pszichológiai Kutatóintézet könyvtárának rendszeres támogatója, ezzel is példát adva
információs hozzáférési felfogásának gyakorlati megvalósításáról.
Hernád István válogatott publikációi
1. Harnad, S., Steklis, H. D. & Lancaster, J. B. (eds.) Origins and Evolution of Language and
Speech.Annals of the New York Academy of Sciences 280, 1976.
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2. Harnad, S., Doty, R.W., Goldstein, L., Jaynes, J. & Krauthamer, G. (eds.)Lateralization in
the nervous system. 1977
3. Harnad, S. (ed.) (1987) Categorical Perception: The Groundwork of Cognition. New York:
Cambridge University Press.
4. Catania, A.C. & Harnad, S. (eds.) The Selection of Behavior.The Operant Behaviorism of
BF Skinner: Comments and Consequences. 1988
5. A szimbólum-lehorgonyzás problémája. Magyar Pszichológiai Szemle XLVIII-XLIX
32-33), 1992-93, 365-383. Újramegjelenés: In Pléh Csaba (szerk.): Kognitív tudomány,
Budapest, Osiris, 1996, 207-22
6. A Gutenberg utáni galaxis. Negyedik forradalom a tudáselőállítás eszközeiben. Replika,
1993, No.11-12, 294-304
7. Nekonstruktivizmus: A kognitív tudományok egységesítő korlátja. Pszichológia, 1994, 14,
289-304
8. Harnad, S. 1996. The Origin of Words: A Psychophysical Hypothesis. In: Velichkovsky, B.
- Rumbaugh, D.(szerk.): Communicating Meaning: Evolution and Development of
Language. New Jersey, Erlbaum, 27-44.o.
9. Harnad, S. 2000. Correlation Versus Causality: How/Why the Mind/Body Problem Is Hard.
Journal of Consciousness Studies, 7(4), 54-61.o.

12.4.4 Kálmán László
1. Név Kálmán László sz. 1957
2. Munkahely MTA Nyelvtudományi Intézete, tudományos főmunkatárs
Végzettségek
ELTE Bölcsészkar 1981spanyol nyelv és irodalomból, valamint általános és alkalmazott
nyelvészetből.
1991 nyelvtudomány kandidátusa
4. Szakmai pálya
1981-től 1984-ig a Magyar Filmtudományi Intézet kiadványszerkesztősége 1984-87
,,aspirantúra'' MTA Nyelvtudományi Intézete
1986-1987 genfi I.S.S.C.O. (Institut Dalle Molle pour les études sémantiques et cognitives)
vendégkutató
1987-1989 Számalk Alkalmazott Logikai Laboratóriuma mesterségesintelligenciarendszerhez illeszkedő nyelvi modul
1987-1991-ig tudományos segédmunkatárs
1991-től tudományos főmunkatárs, Nyelvtudományi Intézetben.
1991-1993 között az Amszterdami Egyetem számítógépes nyelvészeti tanszéke
5. Tudományos pálya
A 90-es évektől főbb kutatási területei a grammatikaelmélet, a magyar nyelvtan és a
dinamikus szemantika.
Jelenleg a következő munkálatokban vesz részt: a beás nyelv leíró nyelvtana (Orsós Annával),
az iskolai nyelvi nevelés új koncepciója (számos munkatárssal) és a fonológia és morfológia
analógiás modelljei (számos munkatárssal).
7. Oktató munka
1999 óta az ELTE részmunkaidős docense, az ELTÉ-n az Elméleti nyelvészet szakon számos
kurzus kidolgozója.
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1996-tól az Elméleti nyelvészet PhD-program keretében is. A szak indulása óta minden
félévben több kurzust tart: autoszegmentális fonológia, konstrukciós nyelvtan, bevezető
nyelvészeti kurzusok, formális szemantika, dinamikus szemantika. Számos szakdolgozat és
PhD-disszertáció témavezetője
Kálmán László 10 legfontosabb közleménye
1986 (jointly with Gábor Prószéky, Ádám Nádasdy and György Kálmán C.:) `Hocus, Focus,
and verb types in Hungarian infinitive constructions'. In: W. Abraham and S. de Meij, eds.,
Topic, Focus, and Configurationality. Benjamins, Amsterdam, pp. 129-142.
1989 (jointly with György Kálmán C., Ádám Nádasdy and Gábor Prószéky:) `A magyar
segédigék rendszere' In: Ferenc Kiefer, ed., Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Vol. 17.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
(jointly with András Kornai:) `Hungarian sentence intonation'. In: H. v.d. Hulst and N. Smith,
eds., Autosegmental Studies on Pitch Accent. Foris, Dordrecht.
1990 (jointly with Zoltán Szabó:) `D.I.R.T.: An overview'. In: M. Stokhof and L. Torenvliet,
eds., Proceedings of the Seventh Amsterdam Colloquium. ITLI, Amsterdam, pp. 253-275.
1993 `Monotonicity in phonology'. Acta Linguistica.
(jointly with Noor van Leusen:) `The semantics of free focus'. ILLC Prepublication Series.
ILLC, University of Amsterdam.
1994 `Homogeneous grammar'. In: Zoltán Bánréti, ed., Studies in the Theory of Grammar.
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.
1995 (jointly with Ádám Nádasdy:) `A hangsúly' (Stress). In: Ferenc Kiefer, ed., Strukturális
magyar nyelvtan (Structural Grammar of Hungarian). Vol 2: Phonology. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
Nádasdy Ádámmal írott könyvünk HÁROMPERCESEK A NYELVRŐL. Budapest: Osiris,
1998
(jointly with Gábor Rádai:) `Dynamic Update Predicate Logic'. Working Papers in the Theory
of Grammar. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Vol. 3,
No. 2.

12.4.5 KÉRI SZABOLCS
1. Név:

Kéri Szabolcs

Születési hely és idő:

Szentes, 1972.12.26.

2. Munkahely:
(1997-)

● Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Pszichiátriai Klinika

● SZTE Élettani Intézet (2001-)
● Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm (2002-)
Beosztás:

Egyetemi adjunktus

Levelezési cím:

SZTE Pszichiátriai Klinika,
Szeged, 6725, Semmelweis u. 6.
106

Tel.: (62)-545-363, (62)-545-360
Fax: (62)-321-752
E-mail: szkeri@phys.szote.u-szeged.hu
3. Tanulmányok:

• Középiskola: Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
(1987-1991)
• Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (19911997)
• Analitikus pszichoterapeuta képzés (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 19951997)
Tudományos fokozat:
Ph.D. (Tézis: Perceptual Categorization: Applications for the
Experimental Psychopathology of Schizophrenia, SZTE, 2000)
4. Tudományos és szakmai pálya •
• European Board of Psychiatry (UEMS) akkreditáló bizottságának tagja (1999)
• Referens és felkért szerző tudományos folyóiratoknál
• ”Kognitív neuropszichológia” speciálkollégium vezetője (1999-)
• Tudományos szervezőbizottság titkára (Magyar Megismeréstudományi Társaság VIII.
Konferenciája, 2000, Szeged)
• Felkért referens (5th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics Orlando,
Florida, 2001 jul.)
Támogatások
• „Az eseményfüggő potenciálok korai szemantikus komponensének vizsgálata Alzheimerkórban és szkizofréniában” (SZOTE, 1998)
• Flamand-Magyar Kutatási Program (BIL 97-31, 1997-2000)
• ”Neuropszichológiai vizsgálatok szkizofrénia spektrumban: elméleti és gyakorlati
alkalmazás” (OTKA T025160, témavezető: Prof. Dr. Janka Zoltán, 1998-2001)
• „A szemantikus memória változása Parkinson- és Alzheimer-kórban” (ETT, T04064/99,
1999-2000)
• „Neurokognitív zavarok molekuláris genetikai vonatkozásai szkizofréniában” (FKFP
0082/2001, 2001-2003)
• „Kognitív és molekuláris genetikai vizsgálatok alkalmazása neuropszichiátriai kórképekben
(ETT 2001/016OM, 2001-2003)
• ”Interdisciplinary collaborative network on the cognitive neuroscience of category learning”
(McDonnell Foundation, PI: Mark Gluck, 2002-2004)
Szervezeti tagság:

• Magyar Pszichiátriai Társaság
• American Association for the Advancement of Science
5. Tudományos érdeklődés: • A vizuális információfeldolgozás mechanizmusai
• Memóriafunkciók és a szemantikus szerveződés
• Neuropszichiátriai kórképek kognitív és molekuláris háttere
• Vallás és istenkép antropológiai és analitikus pszichológiai elemzése
Fontosabb díjak:
• Joó Ferenc díj (Szeged, 1999)
• Hollós István díj (Magyar Pszichiátriai Társaság, Győr, 2000)
• Környey díj (Pécs, 2001)
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6. Tudományos pálya statisztikái
Tudományos
közlemények száma:
70 (44 eredeti közlemény, 22 absztrakt, 4 könyvfejezet)
Kumulatív impact factor: 108.6
7. Oktató munka
Magyar és külföldi orvostanhallgatók, diplomás ápolók gyakorlati és elméleti oktatása
pszichiátriából (1997-)
Referens és bizottsági tag szakdolgozatok (1998-) és Ph.D. munkák (2002-) elbírálásánál
Meghívott előadó (Szakorvosok Folyamatos Továbbképzése, Ph.D. kurzusok és
rezidensképzés, 1998-)
Kéri Szabolcs 10 legfontosabb publikációja
Kéri S., Szlobodnyik C., Benedek G., Janka Z. & Gádoros J.: Probabilistic classification
learning in Tourette syndrome. Neuropsychologia (in press)
Antal A., Kéri S., Kincses T., Kálmán J., Dibó G., Benedek G., Janka Z. & Vécsei L.:
Corticostriatal circuitry mediates fast-track visual categorization. Cognitive Brain Research
(in press)
Kéri S., Janka Z., Benedek G., Aszalós P., Szatmáry B., Szirtes G. & Lőrincz A.: Categories,
prototypes, and memory systems in Alzheimer’s disease. Trends in Cognitive Sciences 2002;
6: 132-136.
Kéri Sz., Janka Z.: Kognitív és pszichofiziológiai zavarok szkizofréniában. Magyar
Pszichológiai Szemle 2001; 55: 141-194.
Kéri S., Kelemen O., Benedek G. & Janka Z.: Intact prototype learning in schizophrenia.
Schizophrenia Research 2001; 52: 261-264.
Kéri S., Kálmán J., Benedek G. & Janka Z.: Are Alzheimer’s disease patients able to learn
visual prototypes? Neuropsychologia 2001; 39: 1218-1223.
Kéri S., Kelemen O., Benedek G. & Janka Z.: Different trait markers for schizophrenia and
bipolar disorder: a neurocognitive approach. Psychological Medicine 2001; 31: 915-922.
Kéri S., Kelemen O., Szekeres G., Bagóczky N., Erdélyi R., Antal A., Benedek G. & Janka
Z.: Schizophrenics know more than they can tell: probabilistic classification learning in
schizophrenia. Psychological Medicine 2000; 30: 149-155.
Kéri S., Kálmán J., Rapcsak S.Z., Antal A., Benedek G. & Janka Z.: Classification learning in
Alzheimer’s disease. Brain 1999; 122: 1063-1068.
Kéri S., Szekeres G., Antal A., Szendi I., Kovács Z., Benedek G. & Janka Z.: Category
learning and perceptual categorization in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 1999; 25:
593-600.
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12.4.6 Király Ildikó szakmai életrajza
1. Név: Király Ildikó
2. Munkahely
MTA Pszichológiai Kutatóintézet, tudományos munkatárs
3. Tudományos fokozat (ok): PhD, 2002, ELTE
4. Szakmai életút
2000- MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Fejlődéslélektani Osztály
2000
kulturális antropológus
1997-2000
ELTE BTK, Kognitív Pszichológiai Doktori Iskola
1997
pszichológus
ELTE BTK, kulturális antropológia szak
1992-1997
ELTE BTK, pszichológia szak
Kísérleti pszichológia szakirány:
Kognitív pszichológia és Magatartástudományi programok
1987-1991
Gárdonyi Géza Gimnázium, Eger

5. Tudományos pálya
A PhD tanulmányok elvégzését követően fiatal kutatóként helyezkedtem el az MTA
Pszichológiai Kutatóintézetben. Már a tanulmányaim során is aktív oktató munkát végeztem,
a pszichológia és az antropológia tárgyak terén (ELTE Pszichológiai Intézet, ELTE Kulturális
Antropológia Tanszék), több szinten (alapképzés és szakirányú képzés). A tanítás mellett
nagyon fontos számomra a folyamatos kutatómunka, melyet a kognitív fejlődés, szűkebben az
emlékezet fejlődése területén végzek.
6. Tudományos pálya statisztikái
Tudományos munkásságának összefoglaló adatai:
referált cikkek száma összesen:
14
ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül):
hazai idegen nyelvű folyóiratban:
hazai magyar nyelvű folyóiratban:
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül):
4
kumulatív impakt faktor:
34,355
nemzetközi konferencia előadások száma:
monográfiák száma:
monográfia fejezetek száma:

7
1
6

4
1
5

7. Oktatói pálya
ELTE Pszichológia Intézet (Általános pszichológia /gyakorlat/, Fejezetek
fejlődéspszichológiából, Fejezetek az általános lélektan területén, Az emlékezet fejlődése)
ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék (Kognitív antropológia)
8. Király Ildikó 10 legfontosabb közleménye
1. Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet. Budapest: Gondolat
Kiadói Kör, 2002, 120 pp.
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2. Király, I., Jovanovic, B., Aschersleben, G., Prinz, W., & Gergely, G. (2003). Generality
and perceptual constraints in understanding goal-directed actions in young infants.
Consciousness and Cognition,, (in press)
3. Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2002): Rational imitation of goal directed actions in
preverbal infants. Nature, Vol. 415. p. 755
4. Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I.(2001): Rational imitation of goal directed actions in
14-month-olds. In: Moore, J.D. –Stenning, K. (eds.) Proceedings of the 23rd Annual
Conference of the Cognitive Science Society, Lawrence Erlbaum Associates, 325-329.
5. Király I., Gergely Gy. (2001): Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai
értelmezésének viszonya csecsemőknél: A racionális utánzás elmélete. In: Kampis Gy.,
Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, 2001, 105-116.
6. Jovanovic, B., Király, I., Elsner, B, Gergely, Gy., Prinz, W. & Gisa Aschersleben
(submitted): The role of effects for infants’ perception of action goals. Cognition
7. Kisgyermekek eseményemlékezete. Pszichológia (21) 2., 2001, 191-201.
8. Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata. Pszichológia (19.) 4., 1999, 417-436
9. Társas tényezők az emlékezetkutatásban: sajátjaink-e az emlékeink?, Magyar Pszichológiai
Szemle 37., 1997/98, 559-565
10. Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) (1999): Kollektív, társas, társadalmi,
Pszichológiai Szemle Könyvtár 2., Akadémiai Kiadó.
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12.4.7 Komlósy András tudományos életrajza
1. Név Komlósy András sz. 1946
2. Munkahely
Tudományos fõmunkatárs Egyetemi docens
Magyar Tudományos Akadémia
ELTE BTK
Nyelvtudományi Intézete
Elméleti nyelvészet szakcsoport
3. VÉGZETTSÉG, FOKOZAT:
1. A nyelvtudomány kandidátusa: 1991.
2. Bölcsészdoktorátus: 1975, ELTE, Budapest.
3. Egyetem: 1964--1969. Tbiliszi Állami Egyetem, Grúzia, strukturális és alkalmazott
nyelvészet (a honosításban: általános és alkalmazott nyelvészet).
4. Szakmai pálya
MUNKAHELYEK, MUNKAVISZONYOK:
MKM: Széchenyi Professzori Ösztöndíjas 1997.III.1. -- 2001.II.28.
MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest: Tudományos fõmunkatárs 1991-tõl; tudományos
munkatárs 1975-1991; tudományos segédmunkatárs 1971--1975; tudományos ösztöndíjas
gyakornok 1969--1971
PTE, Pécs: Nyelvtudományi (korábban: Nyelvi, Magyar nyelvi) Tanszék: (Másodállású)
egyetemi docens 1991-2001; másodállású egyetemi adjunktus 1988--1991; Óradíjas egyetemi
oktató 1985--1988
ELTE, Budapest: az MTA Nyelvtudományi Intézete és az ELTE közös Elméleti Nyelvészet
szakcsoportja: Egyetemi docens 1995-tõl; MTA--SOROS ösztöndíjas egyetemi oktató 1989-1995.
Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft: Vendégtanár 1991--1992
ADMINISZTRATÍV TISZTSÉGEK:
Tudományos osztályvezetõ: MTA Nyelvtudományi Intézete Strukturális és általános
nyelvészeti osztály, 1997. jan. 1-tõl
Doktori és habilitációs bizottsági tag: JPTE, 1996--1997
Tudományos osztályvezetõhelyettes: MTA Nyelvtudományi Intézete Strukturális és általános
nyelvészeti osztály, 1995--1996.
Szakcsoportvezetõ-helyettes: ELTE Elméleti nyelvészet szakcsoport, 1992--1994.
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG
A Nyelvtudományi Közlemények általános nyelvészeti profilszerkesztõje 2001. nov. 1-tõl
A Nyelvtudományi Közlemények szerkesztõbizottsági tagja 1998. nov. 1-tõl
Részvétel az MTA--ELTE Elméleti nyelvészet szak alapításában, a képzési program, a
kreditrendszer kidolgozásában, a szak fejlesztésében és mûködtetésében 1989-tõl.
Részvétel a JPTE Általános nyelvészet c. szakosító programjának a kidolgozásában és
mûködtetésében (1994--1997)
BIZOTTSÁGOK, KURATÓRIUMOK
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MTA Nyelvtudományi bizottsági tag 2002. dec. 1-tõl
Kuratóriumi tagság a Soros Alapítvány két programjában:
-- HESP program kuratóriuma 1997-2000.
-- doktorandusz program kuratóriuma 1998-2000.
5. KUTATÁSI TERÜLET:
grammatikaelmélet nyelvészeti bevezetõ kurzusok nyelvtipológia, generatív
nyelvtan (szintaxis, lexikon), magyar szintaxis, magyar morfológia
FOLYÓ KUTATÁS: Predikátum--argumentum struktúrák a magyarban; magyar morfológia
7. Oktatás
RENDSZERES EGYETEMI KURZUSOK:
általános nyelvészet, generatív nyelvészet, lexikai--funkcionális nyelvtan,
magyar mondattan, magyar morfológia, a lexikon problémái, grúz nyelv
OKTATÓI TEVÉKENYSÉG JELENLEG:
ELTE Elméleti nyelvészet szak (2--3 kurzus félévenként) és
ELTE Elméleti nyelvészet doktori program
Komlósy András fontosabb tudományos publikációi
1. A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához VII. Nem-transzformációs nyelvtanok I). Tinta
könyvkiadó, Budapest. 123 oldal.
2. A műveltetés. Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia.
Akadémiai Kiadó, Budapest. 215--292.
3. Complements and adjuncts. In: Ferenc Kiefer--É. Kiss Katalin, eds., The Syntactic
Structure in Hungarian (Syntax and Semantics 27.). Academic Press, New York. 91-178.
4. Régensek és vonzatok (=Predicates and their arguments). Kiefer Ferenc (szerk.)
Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest. 299--527.
5. Korábbi változata önálló kötetként: Régensek és vonzatok. Egyetemi jegyzet. MTA
Nyelvtudományi Intézete -- JPTE Magyar Nyelvi Tanszék, Pécs, 1992. xx + 233 lap.
6. Fókuszban az igék. Telegdi Zsigmond és Kiefer Ferenc (szerk.) Általános Nyelvészeti
Tanulmányok 17. Akadémiai Kiadó, Budapest. 171--182.
7. Focusing on focus in Hungarian. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik
25: 201--210.
8. Javított változata: Werner Abraham--Sjaak de Meij, eds., Topic, Focus, and
Configurationality [=Linguistik Aktuell No. 4.], John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1986. 215--226.
9. Deep structure cases reinterpreted. In: F. Kiefer, ed., Hungarian General Linguistics,
John Benjamins, Amsterdam--Philadelphia. 351--385.
10. A mélyszerkezeti ágens és objektum felszíni kifejezésének lehetõségei a természetes
nyelvekben. Szépe György (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok 11. Akadémiai
Kiadó, Budapest. 239--246.
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12.4.8. Prószéky Gábor életrajza
1. Név Prószéky Gábor, sz. 1957
2. Munkahely
2000– a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának docense
1991– MorphoLogic – ügyvezetõ igazgató és tudományos vezető
3. Tudományos fokozat (ok)
1994 MTA, a nyelvtudomány kandidátusa
4. Szakmai életút
1989–1992 I.D.E. (Maassluis, Hollandia) – számítógépes nyelvészeti szakértõ
1986–1994 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Számítástechnikai Osztály –
tudományos munkatárs, főmunkatárs, majd fõtanácsos
1986–1993 MTA Nyelvtudományi Intézete Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály,
Akadémiai Nagyszótár – számítástechnikai tanácsadó
1983–1990 MTA Nyelvtudományi Intézete Strukturális Nyelvészeti Osztály, Strukturális
magyar nyelvtan – mb. munkatárs
1981–1986 MTA Zenetudományi Intézete – tudományos ösztöndíjas, majd tudományos
segédmunkatárs
5. Tudományos pálya a számítógépes nyelvészet elméletének és alkalmazásainak – helyesírási
és elemző renszerek, szótári modulok, segített fordítás – kidolgozása.
6. Tudományos pálya statisztikái
nemzetközi konferencia előadások száma: >50
monográfiák száma: 3
monográfia fejezetek száma:8
7. Oktatói pálya (főbb kurzusok, oktatási fejlesztések)
2001– Pázmány Péter Katolikus Egyetem ITK, Információs technológiai doktori iskola
2001– Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, egyetemi docens
(Nyelvi technológiák)
2001– Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Általános nyelvészeti doktori iskola
2001– BME Médiatervező doktori iskola
2001– ELTE Megismeréstudományi doktori iskola
2001– BME Információmenedzsment doktori iskola
2000– Láthatatlan Kollégium (tutor)
1999– ELTE BTK, Magyar nyelvtudományi doktori iskola (A számítógépes nyelvészet
alapjai)
1999 JPTE BTK, Ált. nyelvészet doktori képzés (Lexikográfia Magyarországon)
1999–2000 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző (A számítógép módszertani
alkalmazásáról a nyelvoktatási és nyelvtanulási folyamatban)
1999 Eurolan 99 Summer School on Human Language Technologies, Durau, Románia
(Lexical Information and Decisions in Parsing)
1998–1999 JPTE BTK, Ált. nyelvészet doktori képzés (Bevezetés a számítógépes
nyelvészetbe)
1998– ELTE BTK, Magyar mint idegen nyelv (A számítógépes nyelvészet és a magyar nyelv)
1997– ELTE BTK, Fordító- és tolmácsképző doktori képzés (A fordító gépi eszközei)
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1995–1996 BME Nyelvi Intézet (A fordító számítógépes eszközei)
1995–1996 Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (Nyelv és számítógép)
1993–1994 ELTE BTK Elméleti nyelvészet szak (Számítógépes nyelvészet)
1992–1993 ELTE BTK Mai magyar nyelv tanszék (A magyar nyelv és a számítógép)
1989–1990 BME VK Híradástechnikai tanszék (Számítógépes nyelvészet)
1987–1988 ELTE BTK Néprajzi tanszék (A számítógép alkalmazása a folklorisztikában és
más humán tudományokban)
1985–1991 ELTE TTK Számítástechnikai tanszék (Természetes nyelvek feldolgozása)
1981–1984 ELTE TTK Numerikus és gépi matematika tanszék (Számítógépek nem-numerikus alkalmazásai)
8. PrószékyGábor 10 fontoabb ublikéciója az utóbbi évekből
1. Prószéky, Gábor, Dániel Nagy & Márton Miháltz: Toward a Hungarian WordNet.
Proceedings of the WordNet Workshop at NAACL-2001, Pittsburgh, USA, pp. 174–
176 (2001)
2. : Mit is jelent az, hogy ”a magyar nyelv az informatika korában”? Alkalmazott
nyelvtudomány 1(1), 71–76 (2001)
3. : Nyelvtechnológiai alapkutatások – mik is azok? In: Bartha Magdolna–Stephanides
Éva (szerk.) A nyelv szerepe az információs társadalomban. (A X. Magyar Alkalmazott
Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye), 13–23, Kodolányi
János Főiskola, Székesfehérvár (2001)
4. Prószéky, Gábor & Szabolcs Örs Kincse: Communication, Mass Media and
Technology in Hungary in 2000. In: Eugenie von Trützschler & Mieczyslaw
Muraszkiewicz (eds.) Role of Communication for Boosting Democracy, Open Society
and Free-Market Economy, 59–64, Erfurt, Germany (2000)
5. : Számítógépes morfológia. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Morfológia (Strukturális
magyar nyelvtan III). 1021–1064, Akadémiai, Budapest (2000)
6. : Humán nyelvtechnológiák: a nyelvtudomány és az informatika határán. Magyar
Tudomány 2000/10, 1231–1234 (2000)
7. : A nyelvtechnológiai alapkutatások hiányáról és szükségességéről. In: T. Molnár
István & Klaudy Kinga (szerk.) Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára, 157–
165, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen (2000)
8. & Kis Balázs: Számítógéppel – emberi nyelven. SZAK, Bicske, 341 pp. (1999)
9. Prószéky, Gábor: Language Technology Tools in the Tranlsator’s Practice. Journal of
Computing and Information Technology Vol 7(3) (1999)
10. Prószéky, Gábor: Lexical Information and Decisions in Parsing. In: Cristea, Dan, Dan
Tufiş, Amalia Todiraşcu, Valentin Tablan & Cătălina Barbu (eds.) 4th Eurolan
Summer School on Human Language Technology, Technical Report 99-02, ISSN
1224–9327, Iaşi, Romania (1999)
12.4.9. Peternák Miklós életrajza
2. Munkahelyek
1997 C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, igazgató
2002 –től egyetemi tanár, MKE intermédia
3. Tudományos fokozat
1994-ben Tudomány és művészet – új médiumok - kandidátusi értekezés
2000 –ben habilitáció
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4. Szakmai életút
1981-83 Magyar Nemzeti Galéria
1983-87 tudományos továbbképzési ösztöndíj, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet.
1988 Soros ösztöndíj
1990 Magyar Képzőművészeti Főiskola
1991 MKE intermédia tanszékvezető egy. docens
5. Tudományos pálya, Kutatások
A magyarországi médiaművészet és történet forrásai. OTKA, 1998-2001., T 026457
Interaktív multimédia a hálózati kommunikációban. PFP 0731/1998
Az interaktív médiumok új lehetôségei. MKM K+F FKFP 1072/1997 sz
6. Tudományos pálya statisztikái
Könyvek, önálló kiadványok (válogatás) 10 db
Tanulmányok, elméleti írások, esszék 45 db
Kisebb írások, interjúk, kritikák 35 db
Előadások/bemutatók/Konferenciák (válogatásból 14 db.)
Kiállítások (válogatásból )
Koncepció, rendezés 6 db
Részvétel 9 db
Filmek videók (válogatás 7 db)
8. Irodalomjegyzék
Könyvek,öÖnálló kiadványok
Látás. Kép és percepció. Katalógus
A pillangó-hatás. Multimédia CD. C3-Műcsarnok, 1998. Budapest (társszerkesztő)
Végtelen kép. Bódy Gábor írásai. Pesti Szalon 1996 Budapest, pp. 400 (Összeállítás,
szerkesztő)
F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Képzőművészeti Kiadó,
Budapest, 1991. pp. 352
Tanulmányok, elméleti írások, esszék
Média Modell. Bevezető. Katalógus, Műcsarnok, 2001. Budapest
Beyond the Image: On Flusser, Reception and the Context of Images. In: Fotografie denken.
Hg. Gottfried Jäger. Kerber Verlag 2001 Bielefeld, pp.81-91.
Interdisziplinarität und neue Medien in der Ungarische Kunst der vergangenen drei
Jahrzehnte. in: Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. (Hrsg.
Hans Knoll). Verlag der Kunst 1999. Dresden, p. 234-255.
Detaillierte Spuren von Geheimnisse. artintact 3. ZKM 1996 Karlsruhe, p. 89-94.
Jelenháromszög. Tűzoltó 72. Kiállítások a Tűzoltó Kiállítóteremben 1991-1995. Katalógus,
1996 Budapest p.24.
The Next Hundred Years (Film Utopia). In Sight, YYZ Artists` Outlet 1995 Toronto
Kisebb írások, interjúk, kritikák
Effective Butterfly. Imago, 1997. Pozsony
Híradóművészet. Magyar Hirlap 1994 dec.; Jelentések könyve. Telehír különszám, 1993-94.
Előadások/bemutatók/konferenciák
Archeomedia, Intermedia, Aftermedia. ZKM, Karlsruhe, 2002
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Video Art in Hungary, Galeria Priestor, Pozsony, 2000
The Photographic Concept of Freedom. KhM, Köln, 1999
What happens when tv-times are over? Bauhaus Dessau, 1999
On C3. Berlin, Akademie der Künste, 1999
What is the Image? ISSS, Bécs, 1999
On C3. MECAD, Barcelona, 1998
From Practice to Policy. Amszterdam - Rotterdam, V2, 1997
Art and Science, UCLA, Los Angeles, 1996
Kiállítások (válogatásból )
Koncepció, rendezés
2002 Látás – kép és percepció. Műcsarnok, Budapest (Erőss Nikolettel)
2000 Média Modell. Intermédia, új képfajták, interaktív technikák. Műcsarnok, Budapest
1999 Perspektíva (társkurátor: Beke László). Műcsarnok, Budapest
1998 Inter/Média/Művészet (társkurátor: Megyesi Zsuzsa) Ernst Múzeum, Budapest - Trieste
Contemporanea, Trieszt
1996 A pillangó-hatás. (társkurátor: Suzanne Mészöly) Műcsarnok, Budapest
1983 Film/művészet (a magyar kisérleti film története). Budapest Galéria, Budapest
Részvétel
1998 sic transit gloria mundi. Bartók 32 Galéria,
1993 Mi a kép? Újlak
1993 INTERMEDIA Jövőgyűjtés (Liget Galéria) Jövődobozok (Szegedy-Maszák Zoltánnal)
1985 Fotókiállitás, Palotai Gáborral (Párizs,Atelier des Maitres)
Filmek videók
1990 MEDIOLOGY (R. Kriesche, J-P. Fargier. G. Lovink P. Weibel, V. Flusser interjúk), M
II, 60`
Duna TV, VHS kiadása: 1998)
1988/89 HERMANN NITSCH BUDAPESTEN. U-matic II-band, 46` (BBS K-szekció)

12.4.9. Rebrus Péter életrajza
1. Személyes adatok
NÉV:
REBRUS Péter
SZÜLETETT
1966. június 7-én, Tatabányán
ÁLLAMPOLGÁRSÁG:
magyar
ÁLLANDÓ LAKCÍM:
1094 Budapest, Ferenc tér 9. II./23.
MUNKAHELY:
Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete
1399 Budapest, Pf.: 701/518
Tel.: (1) 3214830 / 148, 155
E-MAIL:
rebrus@nytud.hu
2. Munkahelyek
1999–
tudományos munkatárs az MTA Nyelvtudományi Intézetében
1992–1999 tudományos segédmunkatárs ugyanitt
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1997–
Tanszékén
1995–
1994–1996
tanszékén
1991–1993
tanszékén
1989

mb. elõadó a Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi
óraadó az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakán
mb. elõadó a József Attila Tudományegyetem BTK Általános nyelvészeti
óraadó a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar Matematika
részmunkaidõs kutató a Számítástechnikai Kutatóintézetnél (SzKI)

3. Tanulmányok
2000
PhD munkahelyi védése; címe: Morfofonológiai jelenségek
(magyar tő- és toldalékváltakozások CV-fonológiai keretben)
1995–1998 ELTE BTK Elméleti nyelvészet doktori program
1990–1995 ELTE BTK Elméleti nyelvészet szak (egyetemi oklevél: elméleti nyelvészet
szakos ea.)
1993
University of Amsterdam, Institute for Logic, Language and Computation
(ILLC)
1984–1990 ELTE TTK matematikus szak (egyetemi oklevél: matematikus)
4. Szakmai pálya
Díj, ösztöndíj
1998–2001 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1996
Akadémiai Ifjúsági Díj
1993
6-hónapos TEMPUS-ösztöndíj: Universiteit van Amsterdam, Institute for
Logic,
Language and Computation (ILLC)
Tanulmányutak
1999
• Cognitive Science Center, University of Edinburgh
1997
• 8th European Summer School of Logic, Language and Information (ESSLLI),
Aix-en-Provence
1996
• 7th ESSLLI, Prága
• International Workshop on Computational Linguistics, Tübingeni Egyetem
• Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika tanszék, Kolozsvár
1995
• 6th ESSLLI, Barcelona
• Villém Mathesius Lecture Course in Linguistics, Prága
1994
• 5th ESSLLI, Koppenhága
1993
• 4th ESSLLI, Lisszabon
• Universiteit van Amsterdam, Institute for Logic, Language and Computation
(ILLC)
5. Kutató munka
Kutatási projektumokban való részvétel
1999–
Magyar strukturális nyelvtan IV. (Lexikon) (OTKA)
1993–1998 Magyar strukturális nyelvtan III (Alaktan) (OTKA)
1995–1997 A lexikon elmélete és gyakorlata a szótárkészítésben (OTKA)
1992–1993 Homogenitás és modularitás a nyelvben (OTKA)
2001–
A mentális lexikon tagozódása (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok)
1998–2000 COMPLIN (A Computational Model for Processing Lexical Information):
Open Society Foundation, Research Support Scheme (RSS No. 320/1998)
1999–
Egyetemközi Nyelvészháló (ENyH):
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Soros Alapítvány Felsõoktatási program-innovációs pályázat (FEPP)
1995–1999 GIN (Generalized Inheritance Networks): ELSNET 6295; Soros Alapítvány
Kutatott területek
Generatív fonológia, ezen belül
• szótagszerkezet (kormányzásfonológia, CV-fonológia, optimalitáselmélet)
• fonológia–morfológia interface (lexikális fonológia, kivételesség, defektivitás,
paradigmák)
• szegmentális fonológia (magánhangzó-rendszerek, egyértékû jegyek)
• magyar morfológia és fonológia
Számítógépes nyelvészet, ezen belül
• számítógépes fonológia (véges állapotú eszközök)
• deklaratív / lexikalista nyelvtanok (konstrukciós nyelvtan)
• öröklõdõ hálózatok
7. Egyetemen tanított tárgyak
ELTE BTK Elméleti nyelvészet szak:
Matematikai és logikai alapismeretek, Matematika-I., Bevezetés a nyelvleírásba, Magyar
morfofonológia I-II., Számítógépes fonológia I-II., Kormányzásfonológia, Optimalitáselmélet
I-II.
ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom szak:
Bevezetés az általános nyelvészetbe
Pécsi Tudományegyetem Magyar szak / Általános nyelvészet szak:
Bevezetés a fonológiába, Morfofonológia
JATE Általános és alkalmazott nyelvészet szak:
Fonológia, Matematika és logika, Számítógépes nyelvészet, Mesterséges intelligencia
Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészkari matematika tanszék:
Matematika, Informatika
Rebrus Péter tíz legfontosabb publikációja
1. Morfofonológiai jelenségek. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan
III. Alaktan (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000), 763–947.
2. What Is The Default Vowel in Hungarian? (Polgárdi Krisztinával), (szerk. Geert Booij
és Jeroen van de Weijer) Phonology in Progress – Progress in Phonology HIL
Phonology III. (Holland Academic Graphics, The Hague, 1997) 257–275.
3. A magyar igei paradigma kivételeiről. In: Bakró-Nagy M., Bánréti Z. és É. Kiss K.
(szerk.), Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből
(Osiris, Budapest, 2001), 249–273.
4. Optimalitáselmélet. In: Siptár Péter (szerk.) Szabálytalan fonológia (Tinta Kiadó,
Budapest, 2001) 77–116.
5. Morphophonology and the hierarchical lexicon. (Trón Viktorral) In: Bartos Huba
(szerk.) Papers on the mental lexicon (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000) 231–274.
és Acta Linguistica Hungarica 48 (2001): 1–35.
6. There Is No Labial Harmony in Hungarian (Polgárdi Krisztinával) Approaches to
Hungarian, 6. (JATE, Szeged. 1998) 3–20.
7. A helyelemek egyeztetése a CV-fonológiában. In: Büky László és Maleczki Márta
(szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. (Szegedi
Tudományegyetem, 2000), 245-260.
8. A ja/je/a/e/i/Ø morfémáról A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III.
(Szeged, 1998) 149-168.
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9. Kormányzásfonológia kormányzás nélkül. In: Szécsényi Tibor (szerk.) LingDok 1.
Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. (Szegedi Tudományegyetem, 2000), 23–41.
10. Az analitikus–szintetikus toldalékolás a magyarban és a kormányzási fonológia.
Néprajz és nyelvtudomány XXVII.(1996), 141-159.
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12.4. 10 Vidnyánszky Zoltán életrajza
1. Név Vidnyánszky Zoltán sz. 1968
2. Munkahely
tudományos főmunkatárs
Magyar Tudományos Akadémia-Semmelweis Egyetem, Egyesített Kutatási
Szervezetek,Neurobiológiai Kutatócsoport
3.Tudományos fokozat (ok)
biológiai tud. kandidátusa, 1996
4-5. Szakmai és tudományos életút
Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem, Egyesített Kutatási Szervezetek,
Neurobiológiai Kutatócsoport
TMB ösztöndíjas
1991 - 1994
tudományos munkatárs
1995 - 1997
tudományos főmunkatárs
1997-től
Lab. of Molecular and Cellular Biology, CNS, Ciba, Basel, Switzerland.
Short Term Fellowship of the
European Science Foundation
04.1995-07.1995
Division of Human Brain Research, Department of Neuroscience, Karolinska Institute,
Stockholm, Sweden
Postdoctoral Fellow
01.1996-03.1997:
Laboratory for Vision Research, Rutgers University, Piscataway, NJ, USA
Postdoctoral Fellow
04.1998-05.2000
6. Tudományos pálya statisztikái
referált cikkek száma összesen: 12
ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül): 8
hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül): 47
nemzetközi konferencia előadások száma: 21
monográfia fejezetek száma: 3
7. Oktatói pálya
Medikus és infomatkus oktatásban a látás és figyeklem kurzusok és támk kidolgozuása,
témevezetés e témkban.
8. Vidnyánszky Zoltán fontosabb publikációi
1. L. Négyessy, Z.Vidnyánszky, R. Kuhn, T. Knöpfel, T.J. Görcs, J. Hámori, (1997)
Light and electron microscopic demonstration of mGluR5 metabotropic glutamate
receptor immunoreactive neuronal elements in the rat cerebellar cortex. J. Comp.
Neurol. 385:641-650.
2. Z. Vidnyánszky, B. Gulyás, P. E. Roland, (2000) Visual exploration of form and
position with identical stimuli: Functional anatomy with PET. Human Brain Mapping
11:104-116.
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3. Z Vidnyánszky, T. V. Papathomas, B. Julesz, (2001) Contextual modulation of
orientation discrimination is independent of stimulus processing time. Vision
Research, in press.
4. Z Vidnyánszky, E. Blaser, T. V. Papathomas (2001) Direction of motion aftereffects
after adaptation to bivectorial transparent motion. Trends in Cognitive Sciences,
submitted
5. W. Sohn, Z Vidnyánszky, E. Blaser, T. V. Papathomas (2001) Attention to one
component of bivectorial transparent motion strongly inhibits the processing of the
unattended component. 1st Conference of the Vision Sciences Society, Sarasota, USA,
P-132
6. Z. Vidnyánszky, V. Gál (2001) Misperceived position of transient luminance changes
of moving objects. 31st Annual Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego,
USA, P-950
13. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZATA

GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Budapest, 2002. június 24.
TARTALOMJEGYZÉK
1. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet A doktori fokozatról általában
2. Fejezet A doktori tanácsok
2. rész FELKÉSZÜLÉS DOKTORI FOKOZAT SZERZÉSÉRE
3. Fejezet Felkészülés szervezett képzéssel
4. Fejezet Az egyéni felkészülés
3. rész A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE
5. Fejezet A doktori fokozat követelményei
6. Fejezet A doktori eljárás megindítása
7. Fejezet Az eljárás lefolytatása
8. Fejezet A doktori oklevél és a doktoravatás
9. Fejezet A "doctor honoris causa" kitüntető cím
10. Fejezet Külföldi tudományos fokozat honosítása

11. Fejezet Vegyes rendelkezések
Mellékletek
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Megjegyzés:
Jelen Szabályzat a következő jogszabályok figyelembevételével készült: a felsőoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény, a külföldi bizonyítványok és
oklevelek honosításáról szóló 2001. évi C. törvény, a doktori képzésről és a doktori
fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és az egyes tudományterületekhez
tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.)
Korm. rendelet.
A Szabályzat az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezi.

122

1. rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet
A doktori fokozatról általában
1. §
(1) Az Egyetem legmagasabb egyetemi végzettségként doktori (PhD) [a továbbiakban
doktori] tudományos fokozatot ítél oda. E fokozat meghatározott tudományszak magas
színvonalú ismeretét, új eredményekkel gazdagító művelését és mindezzel az önálló
kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.
(2) Az Egyetem az 1. mellékletben felsorolt tudományterületeken és tudományágakban
jogosult doktori fokozat odaítélésére.
(3) A doktori fokozat megszerzésére az Egyetem által szervezett doktori képzés keretében
vagy egyénileg lehet felkészülni.
(4) A doktori fokozat megszerzése a doktori képzéstől független cselekmény.
(5) A doktori fokozat az Egyetemre benyújtott kérelem alapján lefolytatott doktori eljárás
eredményeként nyerhető el. Az eljárás rendjét és résztvevőit a 6. és a 7. fejezet
szabályozza.
(6) A doktori fokozatot az Egyetem szakmailag illetékes doktori tanácsa ítéli oda. Az
Egyetem doktori tanácsait karonként és szakonként szervezi. Felsorolásukat és
tudományterület valamint tudományág szerinti illetékességüket a 2. melléklet
tartalmazza. A karonként és szakonként szervezett doktori tanácsok mellett az
Egyetem egyetemi doktori tanácsot is működtet.
(7) A doktori eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre a szakmailag illetékes doktori tanács
hozzájárulásával részben, vagy egészében az Egyetem más oktatási nyelvén
folytatható le. Az idegen nyelvű eljárásra vonatkozó kérelem magyar, vagy a
kérelmezett nyelven nyújtható be.
(8) A doktori eljárásban nem vehet részt az a személy, aki a pályázóval függelmi,
hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból
nem várható el. (A hozzátartozói viszonyt a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja szerint kell
értelmezni.)
(9) A doktori eljárásban hozott határozatok kizárólag jogszabálysértés, illetőleg az egyetemi
doktori szabályzat megsértése miatt fellebbezhetők meg. Ilyen értelmű fellebbezést
kari döntés esetén a Rektor által leadott hatáskörben az Egyetem doktori tanácsának
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elnökéhez, az Egyetem doktori tanácsának döntése esetén az Egyetem rektorához kell
benyújtani. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
benyújtani. A fellebbezésre az illetékes 30 napon belül köteles válaszolni.

2. Fejezet
A doktori tanácsok
2. §
A kar (szak) doktori tanácsa
(1) A kar (szak) doktori tanácsának elnökét és helyettesét a rektor, tagjait és titkárát a dékán a kari tanács véleményét kikérve - bízza meg.
(2) A doktori tanács létszáma legalább 9 fő. Összetételét úgy kell meghatározni, hogy a kar
(szak) képzési területét meghatározó valamennyi tudományterület, illetve akkreditált
doktori iskola képviseletet kapjon. (Más Egyetemmel közösen szervezett iskolák
esetén biztosítani kell a társegyetem szakmai képviseletét is.) Tagjainak számát a jelen
Szabályzat 15. § (2) figyelembevételével célszerű megállapítani. A doktori tanácsnak
tanácskozási jogú tagja a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy doktorandusz
hallgató.
(3) A doktori tanács valamennyi tagjának doktori vagy vele legalább egyenértékű korábbi
tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
(4) A doktori tanács tagjainak többségét az egyetem tanárai alkotják, és tagjainak legalább
1/3-a külső intézménytől meghívott, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve munkaviszonyban nem álló személy.
(5) A doktori tanács elnöke a kar (szak) magas tudományos elismertségű egyetemi tanára,
általában akkreditált doktori iskola vezetője. Az elnök munkáját titkár segítheti, aki
nem szükségszerűen tagja a bizottságnak.
(6) A doktori tanács elnökének és tagjainak megbízatása 3 évre szól és többször is
megismételhető.

(7) A kar (szak) doktori tanácsa
a) dönt
a. doktori indítás eljárásáról,
b. a doktori szigorlat tárgyairól és a szigorlati bizottság összetételéről,
c. a doktori értekezés bírálóiról, a bíráló bizottság elnökéről és tagjairól,
d. a doktori fokozat odaítéléséről, vagy a sikertelen eljárás lezárásáról,
e. doktori képzésre való felvételről;
b) javaslatot tesz
a. a doktori iskolák alapításának kezdeményezésére az Egyetemi Doktori
Tanácsnál,
b. külföldön szerzett doktori fokozat honosítására az Egyetemi Doktori
Tanácsnál,
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c. kérelemre kitüntetéses doktorrá avatásra,
d. a dékánnak a doktori képzésbe felvételi lehetőség meghirdetésére a
doktori iskola javaslatára;
c) jóváhagyja a doktori iskola programvezetőinek, témavezetőinek és
oktatóinak személyét a doktori iskola javaslatára;
d) felkéri a két bírálót, a bíráló bizottság elnökét és többi tagjait;
e) megszabja, hogy külföldi állampolgárok milyen feltételek mellett vehetnek
részt doktori képzésben;
f) útmutatót alakít ki az egyetemi doktori tanács által elfogadott irányelvek
alapján és annak egyetértésével, a doktori fokozat megszerzésére pályázó
tudományos munkásságát bemutató jegyzék [ld. 11.§ (1) c)] összeállítására
és értékelésére;
g) nyilvántartást vezet a doktori fokozatot szerzett személyek első
elhelyezkedéséről, az érintett személyek – a végző doktoranduszhallgatók –
hozzájárulásával;
h) előterjesztést tehet négy szemeszter után doktori hallgatói jogviszony
megszüntetésére a dékánnak.
(8) A kar (szak) doktori tanácsa a doktori fokozattal kapcsolatos döntéseit az elnök vagy
helyettese és tagjai több mint felének (biztosítva azt, hogy a döntéshozók legalább 1/3a a jelen § (4) szerinti értelemben vett külső személy) részvételével, személyi
ügyekben titkos szavazással hozza meg. Amennyiben titkos igen/nem szavazásban
páros számú döntéshozó vesz részt, akkor az elnök (vagy az elnöklő helyettese) két
szavazatot ad le. A tanács nem személyi ügyekben nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. Az ülésekről
jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök hitelesít. A doktori tanács döntésének
indoklása nyilvános.

3. §
Az Egyetem doktori tanácsa
(1) Az Egyetem Doktori Tanácsának elnökét, helyettesét és tagjait - a nem megbízatásuk
alapján tagok vonatkozásában az egyetemi tanács véleményét kikérve - a rektor bízza
meg.
(2) Az egyetemi doktori tanács tagja megbízatásánál fogva valamennyi kar és szak doktori
tanácsának, ill. mestertestületének elnöke és a tudományos rektorhelyettes, továbbá
tanácskozási jogú tagja még a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy doktorandusz
hallgató. A bizottság többi tagját a 2. § (3) és (4) figyelembevételével kell megbízni. A
megbízatás időtartamára alkalmazni kell a 2. § (6)-ban foglaltakat.
(3) Az egyetemi doktori tanács elnöke különösen magas tudományos elismertségű egyetemi
tanár.
(4) Az Egyetem doktori tanácsa általában a doktori eljárások elvi kérdéseiben foglal állást,
biztosítva azt, hogy az Egyetem valamennyi karán (szakán) a megítélés színvonala
egységes legyen. Személyi kérdésekkel akkor foglalkozik, ha valamely karon (szakon)
lefolytatott eljárással szemben jogszabálysértés, ill. az Egyetem doktori
szabályzatának megsértése címén fellebbezés érkezik. Egy-egy megbízott tagján
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keresztül rendszeresen figyelemmel kíséri a karok (szakok) doktori tanácsának
működését.
(5) Az Egyetem doktori tanácsa
a) dönt
a. a karok által kezdeményezett kitüntetéses doktorrá avatási javaslatról,
b. a kar/szak doktori tanács javaslatára külföldön szerzett tudományos
fokozat honosításáról,
c. az Egyetemi Tanács által leadott hatáskörben az Egyetemre jutó állami
doktori ösztöndíjak karonkénti szétosztásáról,
b) javaslatot tesz az Egyetemi Tanácsnak az Egyetem rendelkezésére bocsátott
doktori képzési normatíva felosztására;
c) jóváhagyja a külföldi egyetemekkel közös doktori képzési programok
alapelveit;
d) megbízza és felmenti a doktori iskola tanácsának tagjait;
e) állást foglal a jelen Szabályzat 1. § (9) szerinti - illetékességi körébe tartozó fellebbezési ügyekben.
(6) Az egyetemi doktori tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele részt vesz
a döntésben. Személyi vonatkozású döntéseit titkos igen/nem szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. (Amennyiben a titkos igen/nem szavazásban páros számú döntéshozó
vesz részt, akkor az elnök, vagy elnöklő helyettese két szavazatot ad le.) Egyéb állásfoglalást
ugyanilyen feltételekkel, de nyílt szavazással alakít ki. (Szavazategyenlőség esetén az elnök
dönt.)
4. §
Az Egyetemen létrehozott habilitációs bizottságok ellátják az Egyetem (Kar/Szak) megfelelő
doktori tanácsának feladatait is.

2. rész
FELKÉSZÜLÉS DOKTORI FOKOZAT SZERZÉSÉRE
3. Fejezet
Felkészülés szervezett képzéssel
5. §
A szervezett doktori képzésről általában
(1) Az Egyetem által szervezett doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges
tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.
(2) A doktori képzés keretében a doktorjelölt
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a) szervezett tudományos továbbképzésben vesz részt és
b) egyéni tudományos kutatómunkát végez.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szervezett tudományos továbbképzés tartalmi
követelményeit a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert doktori iskolák
szabják meg. Az Egyetem karai a 2. mellékletben megjelölt tudományágaknak
megfelelő programok szerint szerveznek doktori képzést. Az indításra kerülő
iskolákba felvételt a karok a doktori képzésben részt vevő szervezeti egységek és az
érintett iskolavezetők javaslatai alapján évente hirdetik meg.
(4) Új doktori iskola elismertetését a szakmailag illetékes kar dékánja és a kar (szak) doktori
tanácsa - az Egyetem doktori tanácsán keresztül - kezdeményezheti.
(5) Az elismert doktori iskola irányítója és képviselője a doktori iskola vezetője. A doktori
iskola vezetőjét a doktori iskola tanácsa segíti. A doktori iskola tanácsa rendszeresen
ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem
doktori tanácsa bízza meg és menti fel. Az elismert doktori iskolában doktori
programok hirdethetők. A meghirdetett program szerint folyó képzés szakmai
irányítója a programvezető. A képzésben részt vevő doktoranduszok munkáját
közvetlenül a programvezető (ha ilyen nincsen, az iskola vezetője) által, az érintett
oktatási szervezeti egység vezetőjével egyetértésben felkért témavezető irányítja. A
témavezetőnek a doktori vagy vele legalább egyenértékű korábbi tudományos
fokozattal és legalább 10 évi szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A témavezető
egyidejűleg legfeljebb 3 (nappali és/vagy levelező) doktorandusz munkáját
irányíthatja. (Ez utóbbi két feltétel alól a kar (szak) doktori tanácsa kivételt tehet).
Indokolt esetben a témavezető mellett konzulens is felkérhető, akinél a doktori
fokozattól el lehet tekinteni.
(6) A (2) c) pontja szerinti egyéni tudományos kutatómunka keretében a doktorandusz - a
témavezető irányításával - önálló irodalom-feldolgozási, kísérleti és kutatási munkát
végez. Az egyéni kutatómunka célkitűzéseit évenkénti munkaterv rögzíti, eredményeit
a doktorandusz félévenként írásban összefoglalja, és ezt a témavezetőnek átadja. Ez
alapul szolgál a kutatómunkának az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
szerinti félévvégi elismeréséhez. A képzés utolsó harmadában a doktorandusz
értekezését készítheti.
(7) Doktori képzés az Egyetem bármely oktatási nyelvén szervezhető.
6. §
Felvétel a szervezett doktori képzésre
(1) Az Egyetem karai, a szakmailag illetékes doktori tanáccsal (tanácsokkal) egyetértésben,
doktori iskolák szerinti bontásban rendszeresen meghirdetik a felvételi lehetőségeket
és a felvétel feltételeit.
(2) A doktori képzésre felvétel általános feltételei:
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a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó
minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől
számított 2 évig kell figyelembe venni);
b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább
középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsgával (vagy ezzel
egyenértékű vizsgával) igazolt ismerete;
c) a szakmai terület átfogó ismerete;
d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat,
publikáció).
(3) Az általános felvételi követelményeket a karok további sajátos követelményekkel
kiegészíthetik, amit a felvételi tájékoztatóban kell közzétenni.

(4) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kell elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosítani).
Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók jelentkezéskor leckekönyvük másolatát
csatolják. Az oklevél minősítésére adandó pontszámot esetükben a kari
szabályzás írja elő.
(5) Felvételre jelentkezni a szakmailag illetékes dékáni hivatalban, az ott beszerezhető
jelentkezési lap és a 3. melléklet szerinti felvételi eljárási díj befizetését igazoló
szelvény benyújtásával lehet.
(6) A felvételre jelentkezőkkel a Kar/Szak doktori tanácsa által felkért legalább 3 tagú
felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai
ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos
jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedhető
pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket és
javasolja vagy nem javasolja felvételüket. A felvételi eljárás további részleteit a karok
szabályozzák.
(7) A felvételhez minimum 60 pont szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a
felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát.
(8) A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám figyelembevételével
javasolhatják felvételre az őket kiküldő doktori tanácsnak. A doktori tanács az
egyetemi doktori tanácstól kapott ösztöndíj-keretszámok és a kar (szak) egyéb
lehetőségeinek figyelembevételével dönt a felvételről. A felvételi döntés a felvételi
eljárást lefolytató tudományágra szól.
(9) Az Egyetem a felvételhez szükséges legkisebb pontszám feletti jelentkezőkből felvehet
olyan doktorjelölteket is a képzésbe, akik nem állami ösztöndíjban részesülnek, vagy
ösztöndíjra igényt nem tartanak.
(10) A doktori képzésben külföldi állampolgárok a Kar/Szak doktori tanácsa által szabott
szakmai és a Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ által a karral (szakkal)
egyetértésben előírt egyéb feltételek mellett vehetnek részt.
(11) A felvételi végzésben közölni kell a részvétel részletes feltételeit, a képzés formáját (a 8.
§ szerinti nappali/levelező) ill. a képzési formához és a hallgatói jogviszonyhoz tartozó
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jogokat és kötelezettségeket (tandíjkedvezmény, ösztöndíj, esetleges visszatérítési
kötelezettség, stb.) is.
7. §
A doktori képzés rendje
(1) A képzést a szakmailag illetékes doktori tanács felügyelete alatt, az illetékes
dékánhelyettes irányításával a dékáni hivatalok szervezik. A képzés rendjét
részleteiben a szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.
(2) A jelölt az általában hat szemeszterre terjedő képzés lezárása után a szervezett doktori és
mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában
foglalt feltételek teljesítése esetén abszolutóriumot szerez. Az abszolutórium annak
dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek
mindenben eleget tett, de megszerzése nem helyettesíti a doktori szigorlatot.

8. §
A hallgatói jogállás
(1) A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz a képzés idejére hallgatói jogviszonyban
áll. A képzés formája lehet nappali, vagy levelező tagozatos.
A levelező tagozatos képzésben a képzés egyéni program alapján is történhet.
(2) A szervezett nappali képzésben részt vevő állami ösztöndíjas doktoranduszok ösztöndíjlehetőségeit, tandíjfizetési kötelezettségeit és a képzéssel kapcsolatos díjakat, valamint
a nem állami ösztöndíjas doktoranduszok képzéssel kapcsolatos díjait a “Hallgatók
részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről" szóló
Szabályzat, illetve a Kollégiumi Szabályzat tartalmazza.
(3) Az állami doktori-ösztöndíj kereteket az egyetemi doktori tanács osztja el az egyes karok
(szakok) doktori tanácsai között. Az egyetem, a kar, illetve a jelölt más forrásból is
szerezhet ösztöndíjat.
(4) A szervezett nappali képzésben részt vevő doktorandusz feladatait általában az egyetemen
teljesíti. Ez alól a kar (szak) doktori tanácsa egyedi esetekben felmentést adhat. A több
egyetem által szervezett programban a doktorjelölt feladatait a témavezető
egyetemének szervezeti egységében teljesíti. A doktorandusz tudományos
kutatómunkáját a doktori képzésben az Egyetemmel együttműködő kutatóhelyen is
végezheti. A szervezett képzéshez szerzett hozzájárulások megosztásában az
oktatásban részt vevő karok (szakok) és együttműködő kutatóhelyek egymással
megállapodnak.
(5) A szervezett nappali képzésben részt vevő doktorandusz évi 25 munkanapon jogosult
szabadnap kivételére. Ösztöndíjat a szabadnapok idejére is folyósítani kell.
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(6) A szervezett nappali képzésben részt vevő doktorandusz az ösztöndíj folyósítása idején
teljes munkaidőben sem az egyetemmel, sem más munkáltatóval munkavállalói
jogviszonyban nem lehet.
(7) A szervezett doktori képzésben részt vevő levelező hallgató tanulmányi kötelezettségeit és
oktatási feladatait az Egyetemen, egyéni tudományos kutatómunkáját saját
munkahelyén teljesítheti; a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rögzítik. A
levelező doktorandusz számára is biztosít az Egyetem témavezetőt.
(8) A doktori képzésben részt vevő hallgatók oktatási tevékenységét a karral kötött szerződés
rögzíti és részletezi. A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért kredit pontot
kell adni. Az oktatási tevékenység ellenőrzését, valamint a kredit pont mértékét a
tanulmányi szabályzat tartalmazza.
8. A. §
Nem állami ösztöndíjak
(1) Az egyetem – az Ftv. 11. § (4) bekezdése értelmében – írásos megállapodást köthet
társadalmi-, egyházi és a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó
szervezetekkel, továbbá alapítványokkal, közalapítványokkal, köztestületekkel és
magánszemélyekkel doktori ösztöndíj(ak) létesítéséről.
(2) A szerződést egyrészt az ösztöndíjat létesítő arra jogosult megbízottja, másrészt az
egyetem nevében a rektor vagy az általa megbízott személy köti. A szerződésben az
egyetem csak a képzésre és a kutatómunka felügyeletére vállal kötelezettséget.
(3) Szerződés köthető nyílt (megpályázható) vagy zárt (doktori iskolának vagy személynek
felajánlott) ösztöndíjról is. Több doktori iskolát érintő szerződés esetén a szerződéshez
az Egyetemi Doktori Tanács elnökének az aláírása, egy doktori iskolát érintő
szerződéshez pedig az illető doktori iskola vezetőjének aláírása szükséges.
(4) A szerződésben rögzíteni kell az ösztöndíj havi összegét (az éves növekmény

mértékét), továbbá azt, hogy az ösztöndíjat a megbízó milyen ütemezésben utalja át az
egyetemnek. Az egyetem ennek megfelelően gondoskodik az ösztöndíj kifizetéséről.
(5) A szerződés tartalmazhat megállapodást a kutatás támogatásáról és a doktorandusz
költségtérítési díjának átvállalásáról is.
(6) A szerződés az Ftv-vel, a kormányrendelettel és az egyetemi szabályzatokkal ellentétes
pontokat nem tartalmazhat.
(7) A nem állami doktori ösztöndíj maximum három év időtartamra adható.
(8) A három éves ösztöndíj elnyeréséhez a pályázónak (jelöltnek) az egyetem érvényes
felvételi szabályzatában meghatározott követelményeknek meg kell felelnie.
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9. §
Tanulmányi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

(1) A tanulmányi kötelezettségeket teljesített, de a kutatásban kevésbé sikeres
doktorandusz hallgatói jogviszonya négy szemeszter alapján, ezen időszak
teljesítésének figyelembevételével megszüntethető, ha
a) félévenkénti jelentései kutatási része kevés, vagy éppen semmilyen
előrehaladásról ad számot;
b) publikációs tevékenysége előrehaladást nem ígér;
c) a nyelvi követelmény teljesítése nem várható.
(2) Az iskola javaslata alapján a kompetens doktori tanács előterjesztésére a hallgatói
jogviszonyt a kar dékánja szünteti meg.
(3) Az iskola javaslata alapján a doktori tanács előterjesztésére az érdekelt kar tanácsa a négy
szemeszter tanulmányainak teljesítéséért további kiegészítő képzés elvégzése,
diplomaterv elkészítése és sikeres Záróvizsga után szakmérnöki oklevelet adhat.
Ennek eljárását a tanulmányi szabályzatban rögzíteni kell.

4. Fejezet
Az egyéni felkészülés
10. §
(1) A doktori fokozat megszerzésére egyénileg is fel lehet készülni.
(2) Az Egyetemmel, vagy a doktori képzésben az Egyetemmel együttműködő kutatóhellyel,
ill. más felsőoktatási intézménnyel főállású munkaviszonyban álló egyéni felkészülők
munkaviszonyuk ideje alatt az Egyetem által szervezett doktori képzés foglalkozásait,
a nyelvórákat is beleértve, - a szakmailag illetékes programvezető javaslatára a dékán
előzetes engedélyével - (vizsgakötelezettség nélkül) szabadon látogathatják. Hallgatói
jogviszonyuk nincs.
(3) Az egyénileg felkészülő a doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel (a 14. §
szerint) kezdeményezheti a doktori fokozat megszerzését.
(4) Az egyénileg felkészülő, a doktori fokozat megszerzésének a 14. § szerinti
kezdeményezése előtt, véleményt kérhet az illetékes doktori tanácstól a témájának és
személyének, addigi tudományos munkássága alapján való alkalmasságáról. Ha a
doktori tanács pozitívan nyilatkozott, akkor 2 éven belül nem utasítható el a benyújtott
értekezés a téma vagy a személy alkalmatlansága címén.
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3. rész
A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE
5. Fejezet
A doktori fokozat követelményei
11. §
Általános követelmények
(1) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító egyetemi
oklevél;
b) doktori szigorlat eredményes letétele;
c) önálló tudományos munkásság - cikkekkel, tanulmányokkal, vagy más módon
történő - bemutatása;
d) két idegen nyelvből a tudományszak műveléséhez szükséges ismeret
igazolása;
e) a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldása;
értekezés/alkotás (a továbbiakban: "értekezés") bemutatása; a tézisekbe
összefoglalt új tudományos eredmények megvédése nyilvános vitában.
(2) Külföldön szerzett egyetemi oklevelet a kérelem benyújtása előtt a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni, illetve honosíttatni.
(3) Doktori fokozat általában az egyetemi oklevélnek megfelelő tudományágban szerezhető.
Ettől kérelemre abban az esetben lehet eltérni, ha a kérelmező tudományos/szakmai
tevékenysége ezt indokolja. Az Egyetem karain (szakain) a 2. mellékletben felsorolt
tudományterületeken és tudományágakban lehet doktori fokozatot szerezni.
(4) A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek számonkérési
formája.
(5) A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli vizsga,
melyet bizottság előtt, nyilvánosan kell letenni. A választható doktori szigorlati
tárgyakat tudományáganként kari szabályzat tartalmazza.
(6) A jelölt önálló tudományos munkásságát a szakma által rangosnak tartott, lektorált
tudományos folyóiratban vagy kötetben megjelent - részben megjelentetésre elfogadott
- közleményekkel igazolja. Az elbíráláshoz a közleményeknek és a hivatkozásoknak a
Dékáni Hivatalban beszerezhető útmutató szerint összeállított jegyzékét és az utolsó öt
év tíznél nem több legjelentősebb közleményének különlenyomatát kell benyújtani.
Megjelentetésre elfogadott közleményekhez mellékelni kell a szerkesztőség elfogadó
nyilatkozatát.

132

(7) Társszerzős közlemények esetében a társszerző(k) nyilatkozatát kell mellékelni, melyben
kijelenti(k), hogy a mű mely részei, és a mű hány százaléka tekinthető a jelölt saját
tudományos eredményének. A tudományos vezető e szempontból nem számít
társszerzőnek.

12. §
Az idegen nyelvek ismerete
(1) A 11. § (1) d) pontjában előírt nyelvismeret igazolása élő nyelvekből történhet
a) két élő idegen nyelvből szerzett legalább középfokú "C" típusú államilag
elismert nyelvvizsgával, vagy vele egyenértékű más bizonyítvánnyal; vagy
b) egyik idegen nyelvből felsőfokú és a másik idegen nyelvből alapfokú "C"
típusú államilag elismert nyelvvizsgával, vagy vele egyenértékű más
bizonyítvánnyal; vagy
c) egyik idegen nyelvből az a), ill. b) pont szerinti bizonyítvánnyal és a
másik idegen nyelv ismeretének a doktori eljárás során a (2) bekezdés szerinti
bizonyításával.
(2) A második idegen nyelvnek a tudományszak műveléséhez szükséges ismerete
bizonyítható
a) a doktori szigorlat egyik tárgyának idegen nyelven letett vizsgájával; vagy
b) a nyilvános védés keretében a tézisek idegen nyelvű szabad előadásával és
megvitatásával; vagy
c) a doktori tanács által esetenként előírt más módon (pl. tartós külföldi
vendégoktatói tevékenység igazolása, stb.).
(3) Külföldi, nem magyar anyanyelvű jelöltnek anyanyelve mellett további egy, magyar
anyanyelvű jelöltnek két idegen nyelv ismeretét kell az (1) vagy (2) bekezdés szerinti
módok valamelyikén bizonyítania.
(4) Az állami nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítványok megítélése tekintetében a 71/1998.
(IV. 8.) Korm. rendeletnek a kérelem benyújtásakor hatályos szövege, továbbá a
rendelet 13.§-ában leírt korlátokkal a többször módosított 3/1980. (X. 25.) MM
rendelet a mértékadó.

13. §
Az értekezés
(1) Az értekezésben a jelöltnek célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakmai
alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási/alkotó módszereit kell
bemutatnia. Az értekezés összefoglaló jellegű munka, magyarul, vagy az Egyetem más
oktatási nyelvén is írható. 100 oldalnál nagyobb terjedelmű értekezés benyújtásakor
több eljárási díjat kell fizetni. A 100 oldalba minden új információt tartalmazó oldalt
be kell számítani, a részleteket magyarázó esetleges "Függeléket" nem.
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(2) Az értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, az értekezés címét, a témavezetőt
(ha volt), a készítés helyét és idejét. Az értekezéshez 1-1 oldal terjedelmű magyar,
illetve angol nyelvű összefoglaló, 8-10 soros angol nyelvű kivonat és címfordítás
valamint irodalomjegyzék tartozik. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt tudományos
közleményeit is. Az értekezéshez függelék (pl. fénykép-, dokumentumgyűjtemény,
stb.) tartozhat. Az értekezés elején rögzíteni kell azt, hogy a dolgozat bírálatai és a
védésről készült jegyzőkönyv a későbbiekben, a dékáni hivatalban elérhető. Az
értekezésben nyilatkozni kell arról, hogy az a szerző önálló munkája és a más
művekből szó szerint vagy tartalmilag átvett részleteket megfelelő módon idézi, illetve
dokumentálja. (A nyilatkozat szövegét a 10. melléklet ismerteti.)
(3) Az értekezést két bekötött példányban és további öt munkapéldányban (olcsó kötésben)
kell benyújtani. Az értekezést elektronikus formában is az Egyetem rendelkezésére
kell bocsátani. Az eljárás folyamán, illetve lezárása után egy példány a 17. § (3)-ban
foglaltaknak megfelelően az illetékes Tanszék, egy példány a BME-OMIKK
állományába kerül, a munkapéldányokat az eljárás végeztével a jelölt visszakapja.
(4) Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit 5 példányban magyar és angol
nyelven, továbbá az értekezés 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglalóját az
országos nyilvántartás számára. A tézisfüzet tartalmazza a kutatás előzményeit, az
elvégzett vizsgálatok módszerét, az új tudományos eredményeket, az eredmények
alkalmazását és a jelöltnek a tézisekhez kapcsolódó szakirodalmi tevékenységét. A
téziseket elektronikus formában is be kell nyújtani.
(5) Az értekezést benyújtása előtt a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egységben
(esetleg kérelemre más tudományos fórumon) vitára kell bocsátani. Az értekezés
benyújtásakor csatolni kell a vita jegyzőkönyvét.

6. Fejezet
A doktori eljárás megindítása
14. §
A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem
(1) A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelmet (és mellékleteit) az Egyetem szakmailag
illetékes karának (szakának) doktori tanácsához címezve, a Dékáni Hivatalban - az ott
kapható űrlap felhasználásával - kell benyújtani 3 teljes példányban. (Az Egyetem
doktori tanácsait a 2. melléklet tartalmazza.) A Dékáni Hivatal a beérkező kérelmekről
nyilvántartást vezet, és a kérelmet alaki átvizsgálása után továbbítja a címzett doktori
tanács elnökének. A hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszaadja.
Hiánypótlás után a kérelem bármikor újra benyújtható.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a tudományterületet és az ezen belüli tudományágat,
amelyben a pályázó a doktori fokozatot elnyerni kívánja, továbbá a doktori szigorlat
javasolt tárgyait.
(3) A kérelem mellékletei:
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a) az egyetemi oklevél hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén a
felhatalmazott szerv elismerő állásfoglalása is);
b) az idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges
kérelem;
c) a jelen Szabályzat 13. § szerinti doktori értekezés, továbbá a magyar és angol
nyelvű összefoglalója, ill. kivonata, az értekezés tézisei magyar és angol
nyelven, valamint a 13. § (5) szerint lefolytatott vita jegyzőkönyve, vagy (a
jelen § (4) figyelembevételével), az értekezés címe és - a szakmailag
illetékes oktatási szervezeti egység vezetője által véleményezett témavázlata;
d) a jelölt tudományos munkásságát a jelen Szabályzat 11. § (6)- (7) szerint
bemutató dokumentumok
e) a jelölt nyelvismeretét a jelen Szabályzat 12. § (1) és (2) a) szerint bizonyító
dokumentumok és esetleges kérelem a második nyelvismeretnek a (2) b), c)
vagy d) szerinti igazolására (állami nyelvvizsgával egyenértékű
bizonyítvány benyújtása esetén meg kell jelölni a jogforrást, és a jogszabályi
helyet, amely az egyenértékűséget kimondja);
f) szakirányú továbbképzés keretében tett záróvizsga egyik tárgyának doktori
szigorlati melléktárgyként a 25. § (6) szerinti elfogadására vonatkozó
esetleges kérelem a megfelelő dokumentumokkal;
g) nyilatkozat, hogy a jelöltnek 2 éven belül nem volt sikertelenül lezárt doktori
eljárása (ugyanezen tudományágban) (ha a kérelem ezt a nyilatkozatot nem
tartalmazza);
h) részletes tudományos életrajz;
i) az eljárási díj (vagy legalább a kezelési és a szigorlati díj) befizetését igazoló
szelvény.
(4) A doktori szigorlatot az eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül le kell
tenni. A doktori értekezés a 13. § szerint hozzá kapcsolódó dokumentumokkal az
eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg vagy az eljárás megindítását
kimondó döntés után két éven belül nyújtható be. Az eljárás megindításának időpontja
a kérelem elfogadása.
(5) A jelölt nyelvismeretét a 12. § (1) a) szerint bizonyító dokumentumok legalább egyike az
eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, másika vagy a 12. § (2) a)
szerinti dokumentum ugyanekkor, de legkésőbb a doktori értekezéssel együtt (a jelen §
(4)-ben megjelölt határidőig) nyújtható be.
(6) A kérelem a jelen Szabályzat 1. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Egyetem
bármelyik oktatási nyelvén benyújtható.
(7) A 3. melléklet szerinti eljárási díjat a doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem
beadása előtt az Egyetem csekkszámlájára kell befizetni. Amennyiben a jelölt a
doktori értekezését nem a kérelemmel együtt nyújtja be, akkor az eljárás megindítása
előtt elegendő csak a kezelési és a szigorlati díjat befizetni. A bírálati díjat az értekezés
beadása előtt kell befizetni. (Átutalási utalvány a Dékáni Hivatalban szerezhető be.)

15. §
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A bírálóbizottság
(1) A kar (szak) doktori tanácsa a doktori eljárás lefolytatására és a doktori tanács döntésének
előkészítésére (a jelen Szabályzat 1. § (8) figyelembevételével elnökből, két hivatalos
bírálóból és további kettő-négy tagból álló (közülük egyik a bizottság titkára)
bírálóbizottságot kér fel. A két hivatalos bíráló egyike és a további tagoknak legalább
1/3-a külső intézménytől meghívott, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban,
ill. munkaviszonyban nem álló személy. A bírálóbizottság elnöke a doktori értekezés
témájának megfelelő szakterület egyetemi tanára, a bizottság minden tagja
tudományos (doktori, vagy a korábbi tudomány(ok) kandidátusa, ill. nála magasabb)
fokozattal rendelkezik. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt témavezetője.
(2) A bírálóbizottságba a doktori tanácsok tagjai is felkérhetők. Ez esetben azonban ők nem
vehetnek részt a doktori tanácsnak az eljárás további részében hozandó döntéseiben. A
doktori tanács döntéshozó létszáma (szavazati jogú maradék tagjának száma) azonban
így sem lehet kevesebb 6-nál, (akiknek legalább 1/3-a a 2. § (4) szerinti értelemben
vett külső személy).

7. Fejezet
Az eljárás lefolytatása
16. §
(1) A doktori tanács elnöke a hozzáérkezett doktori kérelmet átadja a doktori tanács
szakmailag leginkább illetékes tagjának, aki ennek áttanulmányozása után javaslatot
tesz a doktori eljárás megindítására vagy a kérelem elutasítására. Az előbbi esetben
javaslatot tesz a Szabályzat 15. §-ában leírt bírálóbizottság és a jelen § (3)-ban
megjelölt szigorlati bizottság személyi összetételére, valamint a szigorlati tárgyakra. A
javaslat alapján a doktori tanács titkos igen/nem szavazással, egyszerű szótöbbséggel
határoz az eljárás megindításáról, vagy az elutasításról. Előbbi esetben nyílt szavazás
után felkéri az említett két bizottság elnökét és tagjait, kijelöli a szigorlati tárgyakat,
valamint átadja a bírálóbizottság elnökének a benyújtott kérelmet és mellékleteit.
(Nyílt szavazásban szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. A döntéshozatalban
résztvevők számára és a titkos igen/nem szavazás módjára a 2. § (8)-ban foglaltak az
irányadók.) A bírálóbizottság tagjait a doktori tanács az értekezés későbbi benyújtása
után is kijelölheti.
(2) Ha a doktori tanács a (tervezett) doktori értekezés témájában illetéktelenségét állapítja
meg, akkor az elnök a kérelmet a dékáni hivatalon keresztül átküldi a vélelmezett
illetékes kar dékáni hivatalának. Ha egyik kar (szak) doktori tanácsa sem tartja magát
illetékesnek, akkor a kérelmet az Egyetem doktori tanácsa elnökéhez kell továbbítani;
az Egyetem doktori tanácsa azon a tudományterületen és tudományágban állapíthat
meg illetékességet, amelyben a MAB jogosultságát elismerte.
(3) A doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha
a) a külföldön szerzett oklevél elismerését az arra felhatalmazott szerv
megtagadta;
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b) a kérelmező addigi önálló tudományos munkássága nem éri el a doktori
tanács által szükségesnek ítélt azon mértéket, amelyet a Dékáni Hivatalban
beszerezhető útmutató rögzít;
c) a kérelmező legalább egy idegen nyelvből nem nyújtott be a jelen Szabályzat
12. § (1) a) pontjának megfelelő bizonyítványt;
d) (tervezett) doktori értekezésének témája nem sorolható az Egyetemnek a 2.
mellékletben szereplő illetékességi körébe;
e) a kérelem a tudományos munkásságra vonatkozóan valótlan adatot tartalmaz.
Az indokolt elutasító döntést írásban közölni kell a jelölttel. Ez esetben a kezelési díjat
meghaladó előzetesen befizetett díjakat a kar visszatéríti. Ha e döntést jelen § b), c),
vagy e) pontja alapján hozták, új kérelmet legalább 2 év eltelte után lehet ugyanazon
tudományágra benyújtani.

(4) Az értekezés benyújtása után a bírálónak meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a
doktor jelölt új tudományos eredményeivel kapcsolatos publikációinak meglétét
és kellő színvonalát. Ha a bíráló az új tudományos eredmények publikáltságát
nem tartja megfelelőnek, bírálata nemlegesnek minősül.
(5) A szigorlati bizottság elnöke az Egyetem tanára, két tagja (a 14. § (1) szerinti értelemben)
tudományos fokozattal bíró személy, legalább egyikük külső intézménytől meghívott,
az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, ill. munkaviszonyban nem álló
szakember. A szigorlati bizottság - a külső tagok 15. § (1)-ben foglalt arányának
figyelembevételével - szükség szerint bővíthető.
(6) A szigorlatot tárgyanként titkos szavazással, pontozással kell minősíteni. A szigorlati
teljesítményt a bizottság tagjai a tárgy vizsgáztatójának értékelését és javaslatát
követően 0-1-2-3 fokozatú rendszerben pontozzák. A szigorlat eredményes, ha a jelölt
tárgyanként megkapta a megszerezhető pontszámok 60 %-át. A szigorlat minősítését a
három tárgyban elért összpontszámnak a megszerezhető pontszámhoz viszonyított
arányában kell megállapítani a következők szerint: 100 % esetén "kiváló", 80-99 %
között "jeles" és 60-79 % között "jó". Az eredményt közvetlenül a szigorlat után ki
kell hirdetni.
(7) A szigorlatot a szigorlati tárgyak kijelölését követő két éven belül kell letenni. Sikertelen
szigorlat letételét legkevesebb hat hónap elteltével, legfeljebb a tárgyak kijelölésétől
számított három éven belül, még egyszer meg lehet kísérelni. Ha a szigorlat egyetlen
tárgy sikertelensége miatt vált eredménytelenné, akkor az ismétlés alkalmával csak a
sikertelen tárgyban kell a jelölt felkészültségét vizsgálni.

17. §
(1) A doktori munkát bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A nyilvános vita
forgatókönyvét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A két hivatalos bíráló a doktori tanács felkérésére 3 hónapon belül írásos bírálatot készít
az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre.
Felkért bíráló indokolt esetben a kézhezvételtől 15 napon belül a felkérést - indokainak
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közlése mellett - visszautasíthatja. Az értekezés csak két támogató javaslat esetén
bocsátható nyilvános vitára. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a kar (szak)
doktori tanácsa harmadik bírálót is felkér, aki ugyancsak tagja a bírálóbizottságnak.
Két elutasító bírálat esetén a jelölt írásban kérheti az értekezés nyilvános vitára
bocsátását. Amennyiben a jelölt ezt nem kéri, az illetékes doktori tanács eljárást lezáró
határozata után legközelebb két év elteltével nyújthat be új értekezést.
(3) Két támogató bírálat beérkezése után, vagy elutasító bírálatok esetén a jelölt írásbeli
kérése alapján az értekezést 3 oktatási hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A
nyilvános vitát a Dékáni Hivatal szervezi. Az előzetes egyeztetés a jelölttel, az
elnökkel, és a bírálókkal a Dékáni Hivatal feladata. A jelölt a bírálatokat a nyilvános
vita előtt legalább három héttel kézhez kapja, és azokra a nyilvános vita előtt legalább
egy héttel írásban, a nyilvános vita során szóban válaszol. A nyilvános vita időpontját
és helyét 30 nappal az esedékesség előtt, nyilvánosan meg kell hirdetni. A meghirdetés
történhet az Egyetemi Értesítőben, a Jövő Mérnökében, vagy valamely napilapban. A
meghirdetés részét képezi az illetékes doktori tanács, vagy elnöke által kiválasztott 25100 főnek meghívó és a jelölt által készített tézisfüzet küldése. Ugyanakkor az
értekezés 1-1 példányát nyilvános betekintésre el kell helyezni a 13. § (3)-ben
megjelölt könyvtárakban. (A BME-OMIKK-ban elhelyezett példány a védés idejére
visszakérhető.)
(4) A vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita során a bírálók véleményét meg kell hallgatni. A
vitát a jóváhagyott forgatókönyv szerint kell lefolytatni és az Egyetem által létesített
egységes formanyomtatvány szerint kell jegyzőkönyvet vezetni.
(5) A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismerteti értekezésének téziseit.
Ezután a hivatalos bírálók ismertetik véleményük lényegét, majd a hivatalos bírálók, a
többi bíráló bizottsági tag és a jelenlévők észrevételeket, kérdéseket tehetnek fel a
jelöltnek. A következőkben a jelölt ezekre válaszol.
(6) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 0-1-2-3 pontozással,
értékeli az értekezést és a benne foglalt új tudományos eredményeket, valamint
javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére, amihez az elérhető pontszám legalább 66
%-a szükséges. Az elnök az eredményt a szavazás után nyilvánosan kihirdeti és
indokolja. Az Egyetem a jelölt kérelmére a doktori szigorlat és az értekezés védésének
minősítéséről igazolást ad ki.
(7) A doktori fokozat odaítéléséről a szigorlati és a bírálóbizottság jelentése illetve a kapott
pontszámok ismeretében a kar (szak) doktori tanácsa titkos igen/nem szavazással (a 2.
§ (8)-ban foglaltakra figyelemmel) dönt. A döntés eredményéről és az odaítélt doktori
fokozat (8) bekezdés szerinti minősítéséről a doktori tanács elnöke a jelöltet értesíti.
(8) A doktori fokozat minősítését a szigorlat (a három tárgy együttes) és a védés
pontátlagának egyszerű számtani középértékéből kell megállapítani. A fokozat
minősítése 1,80-2,29 között "rite", 2,30-2,79 között "cum laude" és 2,80 fölött "summa
cum laude".
(9) A fokozatszerzési eljárást a kérelem elfogadásától számított két éven belül az Egyetem
lezárja, ha a kérelmező nem tett eleget a 14.§ (4) foglaltaknak. Az Egyetem akkor is
lezárja a fokozatszerzési eljárást, ha a kérelmező az ismételt szigorlatnak a 16.§ (7)
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foglalt ismétlést nem kísérelte meg, illetve az sikertelen volt. Sikertelen védés után új
eljárás leghamarabb két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető
ugyanazon doktori témában.
(10) A doktori eljárás szakaszairól jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetéséről a
doktori tanács titkára, illetve a nyilvános vitán a bizottság titkára gondoskodik.

(11) A sikeres és sikertelen védésekről az Egyetem nyilvántartást vezet.

8. Fejezet
A doktori oklevél és a doktoravatás
18. §
(1) A doktori eljárás sikeres befejezése után az Egyetem doktori oklevelet ad ki. Ennek
tartalmaznia kell a tudományág megjelölését, amelyben a pályázó a doktori fokozatot
elnyerte. Az oklevél mintáját a 4. melléklet tartalmazza. A kiadott doktori oklevelekről
az Egyetem Rektori Hivatala anyakönyvet vezet.
(2) A kar (szak) doktori tanácsának elnöke az eljárás befejezése (ill. lezárása) után az eljárás
iratanyagát visszaadja a szakmailag illetékes kar Dékáni Hivatalának. Az eljárás
nyomtatásban meg nem jelent iratanyaga nem selejtezhető. A Dékáni Hivatal az
eljárás nyomtatásban megjelent anyagát visszaadja a pályázónak. A Dékáni Hivatal a
doktori tanács döntését tartalmazó jegyzőkönyv 1 példányát és sikeres eljárás esetén a
doktori oklevél kiállításának alapjául szolgáló adatlapot, az értekezés 1 oldalas angol
nyelvű összefoglalóját, és a kitöltött országos nyilvántartó lapot 1 héten belül a
Rektori Hivatal Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságára megküldi. Ekkor kell az
oklevél kiállításának költségét befizetni és a feladóvevényt a Tudományos és
Nemzetközi Igazgatóságra benyújtani.
(3) Az Egyetem a magyar és latin nyelven kiállított doktori oklevelet ünnepélyes keretek
között rendezett doktoravatáson adja át. A doktoravatáson a doktorjelöltek az 5.
melléklet szerinti doktori fogadalmat tesznek.
(4) A doktori fokozatot szerzett személyek nevük mellett, címként a "doktor ", (PhD) vagy a
"Dr.", külföldön a "Doctor of Philosophy" vagy "PhD" megjelölést használhatják.
(5) A doktori fokozatot szerzett személyekről és az elutasításokról a Tudományos és
Nemzetközi Igazgatóság az oklevél kiállításától, illetve a sikertelen eljárás lezárásától
számított 15 napon belül jelentést küld a Magyar Akkreditációs Bizottság
titkárságához az országos nyilvántartás számára. Sikeres eljárás esetén megküldi az
értekezés 1 oldalas angol nyelvű összefoglalóját és a kitöltött országos nyilvántartó
lapot.
(6) Az Egyetem kérelemre - a megfelelő díj befizetése esetén - az Egyetem bármely oktatási
nyelvén oklevélmásolatot állít ki.
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19. §
A kitüntetéses doktorrá avatás
(1) Az Egyetem - a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával - "Promotio sub auspiciis
praesidentis Rei Publicae" kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki középiskolai, egyetemi
és doktori tanulmányait az illetékes miniszter által megszabott feltételek szerint kiváló
eredménnyel végezte.
(2) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a kar (szak) doktori tanácsához benyújtott
írásbeli kérelemben kezdeményezheti. A doktori tanács a kérelmet - javaslatával - az
egyetemi doktori tanács elnökéhez továbbítja. A kérelem támogatásáról az egyetemi
doktori tanács dönt.

9. Fejezet
A "doctor honoris causa" kitüntető cím
20. §
(1) Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor
honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos
munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.
(2) A kitüntetést az oktatási szervezeti egységek a kar dékánjánál kezdeményezhetik.
Odaítéléséről - a kari tanács előterjesztése után, az egyetemi doktori tanács javaslatára
- az Egyetemi Tanács dönt.

10. Fejezet
Külföldi tudományos fokozat honosítása
21.§
(1) Az Egyetem külföldi tudományos fokozat honosítására azon a külföldi fokozat által
tanúsított tudományterületen, illetve azon belül azonosítható tudományágban
(művészeti ágban) jogosult, amelyben jogosult doktori képzésre és fokozat
odaítélésére.
(2) A honosítás iránti kérelmet a szakmailag illetékes Kar/Szak doktori tanácsához kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell azt a tudományterületet és tudományágat,
amelyben a kérelmező a honosítást kéri. A kérelemhez mellékelni kell a tudományos
fokozatot igazoló oklevél hiteles másolatát, a doktori értekezést és a kérelmező
tudományos tevékenységét igazoló irodalom jegyzékét és esetleg más iratokat,
valamint az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt. A kérelemhez mellékelni
kell továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a honosíttatni kívánt
tudományos fokozatot más magyarországi intézményhez honosítási célból nem
nyújtotta be.
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(3) A honosítási eljárás részletes szabályait ügyrend tartalmazza. Az ügyrendet az egyetem
doktori tanácsa fogadja el.
22.§
(1) Az Egyetem doktori (PhD) fokozatként honosítja a külföldön szerzett tudományos
fokozatot, ha
a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga
alapján tudományos fokozat kiállítására jogosult, és
b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy
kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat
megszerzéséhez a jogszabályok és az Egyetem Doktori Szabályzata által a
külföldi fokozat megszerzése időpontjában előírt követelményeknek, a 21.§
(3)-ben előírt ügyrend szerint.
(2) Az (1) a) teljesülésével kapcsolatban kétség esetén az EHB/DT a Magyar Ekvivalencia és
Információs Központhoz fordul.
(3) Az (1) b)-ben foglaltakat a szakmailag illetékes Kar/Szak Doktori Tanácsa ellenőrzi, és
tesz javaslatot a külföldi tudományos fokozat honosítására. A Doktori Tanács a
javaslat megadását az ügyrendben megszabott feltételekhez kötheti.
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23.§
A tudományos fokozat honosításáról a 22.§ (3) alapján az EHB/DT dönt. Erről rendelkező
határozatában feljogosítja a kérelmezőt a külföldi intézményben szerzett doktori cím
használatára a Magyar Köztársaságban.(11. melléklet)
24. §
(1) A tudományos fokozat honosításának eljárási díja a kérelem benyújtásakor hatályos
jogszabályban megszabott kötelező, legkisebb munkabér 3/5-e. Ezt az összeget az
eljáró Kar doktori eljárásokkal kapcsolatos díjaival együtt kell kezelni.
(2) Az e paragrafusban meghatározott díjat a kérelmező részére vissza kell téríteni, ha
kérelmét a határozat meghozatala előtt visszavonja.

11. Fejezet
Vegyes rendelkezések
25. §
(1) Az Egyetem által korábban adományozott egyetemi (műszaki) doktori cím, illetve az
egyetemi doktor (doctor universitatis) tudományos fokozat, a "Dr." ("Dr.techn.") ill. a
"dr.univ." megjelöléssel, továbbra is viselhető.
(2) A "tudomány(ok) kandidátusa" fokozattal rendelkező személyek - a felsőoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 119. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint - a "doktori fokozat" megjelölést használhatják.
(3) A tudomány(ok) kandidátusa részére - ha a kandidátusi oklevelében megjelölt
tudományterülete és az a tudományág, amelyben kandidátusi értekezését készítette a
jelen Szabályzat 2. mellékletében szerepel - kandidátusi oklevelének, értekezésének, a
dékáni hivatalokban beszerezhető és kitöltött űrlapnak, valamint a 3. melléklet szerinti
oklevél kiállítási díj befizetését igazoló szelvénynek a benyújtása esetén, az Egyetem
doktori fokozatot ítél oda és a 7. melléklet szerinti doktori oklevelet állít ki. Az így
kiállított oklevélnek nincs minősítése. A kandidátusi oklevél benyújtásakor írásbeli
nyilatkozatot kell tenni, hogy kandidátusi oklevelét ugyanezen célból más egyetemre
nem, vagy hová, mikor, milyen eredménnyel nyújtotta be.
(4) A kandidátusi oklevelet a szakmailag illetékes kar dékáni hivatalába kell benyújtani. A
Dékáni Hivatal a benyújtott oklevelet és értekezést a kitöltött űrlappal együtt a
(szakmailag illetékes) doktori tanács elnökének küldi meg, aki megállapítja, hogy a
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doktori oklevél kiállítására az Egyetem a (2) bekezdés szerint illetékes-e. Ha igen,
akkor a doktori oklevél kiállításáról a kar (szak) doktori tanácsát tájékoztatja.
(5) A kandidátusi oklevél alapján kiadott doktori oklevelet az Egyetem doktori anyakönyvébe
bevezeti és kiadásáról a Magyar Akkreditációs Bizottság nyilvántartását értesíti.
(6) A kar (szak) doktori tanácsa kérelemre egyik melléktárgyból tett doktori szigorlatként
elfogadhatja a szakirányú továbbképzés keretében tett záróvizsga egyik tárgyának
eredményét, ha
a) a jelölt a szakirányú továbbképzés záróvizsgájára jelentkezésekor írásban
kérte a záróvizsgatárgy doktori szigorlatkénti vizsgáját;
b) a kar által kijelölt záróvizsga bizottság összetétele megfelel a jelen szabályzat
16. § (5)-ben foglalt követelményeknek;
c) a kar a kért tárgyból a záróvizsgát a jelen szabályzat 11. § (4)és (5)-ben
foglaltaknak megfelelő doktori szigorlatként tartotta meg, és arról doktori
szigorlati jegyzőkönyvet vett fel. Ez esetben a kért tárgyból tett záróvizsga
eredményét a jelen szabályzat 16. § (6)-ban foglalt módon is értékelni, az
így nyert pontszámot és ennek az elérhető pontszámhoz viszonyított arányát
a doktori szigorlati jegyzőkönyvben rögzíteni kell;
d) a kiválasztott záróvizsgatárgy szerepel a kar (szak) doktori tanácsa által
kijelölt választható doktori szigorlati tárgyak jegyzékében, kapcsolódik a
doktori értekezés tárgyköréhez, és a tárgyból tett záróvizsga értékelésekor
nyert - jegyzőkönyvben rögzített - pontszám elérte a megszerezhető összes
pontok számának 60 %-át;
e) a doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a jelölt a szakirányú
továbbképzés keretében tett, az eddigi feltételeknek megfelelő sikeres,
záróvizsga napjától számított 5 éven belül benyújtja.
(7) Amennyiben a kar (szak) doktori tanácsa a jelen § (6) bekezdésében felsorolt feltételeknek
megfelelő kérelemnek helyt ad, akkor ezt a döntését a doktori szigorlati tárgyak
kijelölésekor jegyzőkönyvben rögzíti. A doktori szigorlat eredményének 16. § (6)
szerinti értékelésekor az ily módon elfogadott szigorlati melléktárgy eredményét jelen
§ (6) c) szerinti korábbi doktori szigorlati jegyzőkönyvben foglalt elért pontszámmal
kell figyelembe venni.
(8) Külföldi egyetemmel közös doktori eljárás lebonyolítására kötött szerződés keretében a
külföldi egyetemen szerzett doktori oklevélhez, kérelemre az Egyetem a Kar/Szak
doktori tanácsának határozata alapján a 9. melléklet szerinti betétlapot állíthat ki.
Ennek feltétele, hogy a közösen lebonyolított doktori eljárás minden tekintetben
megfeleljen a BME Doktori Szabályzatában foglaltaknak.
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(9) A (8)-ban megjelölt betétlap iránti kérelmet a külföldi doktori eljárás megindítása
előtt kell a szakmailag illetékes kar (szak) doktori tanácsának benyújtani. A
doktori tanács felkéri a külföldi eljárásban résztvevő magyar személyeket,
figyelemmel kíséri az eljárás lefolytatását, ennek befejeztével a külföldi
egyetemtől bekért dokumentumok alapján meggyőződik arról, hogy az eljárás
minden tekintetben megfelel a BME Doktori Szabályzatában foglaltaknak, és
határozatot hoz a betétlap kiadására.
(10) A (8)-ban megjelölt betétlap kiadásáért a 3. mellékletben megjelölt eljárási díjat
kell a kérelem benyújtásakor befizetni.

Átmeneti és záró rendelkezések
26. §
(1) A doktori eljárás során felhasználásra kerülő nyomtatványokat, forgatókönyvet ügyrend
tartalmazza.
(2) A jelen Szabályzat 12. § (1) és (2)-ben előírt két középfokú nyelvismeret helyett az 2005.
szeptember 1-ig benyújtott kérelemre indított doktori eljárásokban átmenetileg egy
középfokú és egy alapfokú "C" típusú, (vagy kandidátusi) idegennyelv-ismeretet kell
bizonyítani.
(3) Az 1940 előtt született kérelmező esetén a nyelvismeret vizsgával történő bizonyítása alól
az illetékes Doktori Tanács felmentést adhat.

(4) A doktori eljárással kapcsolatos díjakat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A befolyó eljárási díjakat karonként elkülönítetten kell kezelni. Ebből kell fedezni - a
mindenkori jogszabályoknak megfelelően - az eljárás lebonyolításával kapcsolatos
költségeket és díjakat, az esetleges maradványt a doktorképzés támogatására kell
fordítani.
(6) Jelen Szabályzat mellékleteit a külső körülmények változásának függvényében az
Egyetem Rektora mindenkor módosíthatja.
(7) Az értekezés elektronikus formában történő beadását 13.§ (3) csak 2003. január 1-től
kell alkalmazni.

(8) A 2001/2002. tanévtől kezdve doktorandusz hallgatót csak akkreditált doktori
iskolába lehet felvenni. Akkreditált doktori programokban a képzés legkésőbb
2003. december 31-ig folytatható. A hallgató a 2003/2004-es tanévtől kizárólag
akkreditált doktori iskola keretében folytathatja tanulmányait.
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(9) A jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2002. június 24-i ülésén megtárgyalta és
jóváhagyta.
(10) A Szabályzat 2002. szeptember 1-én lép hatályba, és egyúttal a 2001 június 26-án
elfogadott Doktori Szabályzat hatályát veszíti.

Budapest, 2002. június 24.
Dr. Detrekői Ákos sk.
rektor
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1. melléklet

A BME doktori képzési és fokozatadományozási joga az alábbi tudományterületekre és
tudományágakra terjed ki
Természettudományok Matematika és számítástudományok
Fizikai tudományok
Földtudományok
Műszaki tudományok Építőmérnöki tudományok
Villamosmérnöki tudományok
Építészmérnöki tudományok
Gépészeti tudományok
Közlekedéstudományok
Vegyészmérnöki tudományok
Informatikai tudományok
Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok
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2. melléklet
A BME doktori tanácsai (betűrendben), tudományterület és tudományág
szerinti illetékességük (valamint kari hovatartozásuk)
Alkalmazott Matematikai Szak Doktori Tanácsa Természettudományok
(Természettudományi Kar) Matematika-és Számítástudomány
Építészmérnöki Kar Doktori Tanácsa Műszaki tudományok

Építészmérnöki Kar) Építészmérnöki tudományok
Építőmérnöki Szak Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Építőmérnöki Kar) Építőmérnöki tudományok
Földmérő és Térinformatikai Mérnöki Szak Doktori Tanácsa Természettudományok
(Építőmérnöki Kar) Földtudományok
Gépészmérnöki Kar Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Gépészmérnöki Kar) Gépészeti tudományok
Járművek és Mobil Gépek Szak Doktori Tanácsa Multidiszciplináris műszaki tudományok:
(Közlekedésmérnöki Kar) Járművek és Mobil Gépek
(Gépészeti tudományok és Közlekedéstudományok)
Közlekedésmérnöki Szak Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Közlekedésmérnöki Kar) Közlekedéstudományok
Mérnökfizikus Szak Doktori Tanácsa Természettudományok
(Természettudományi Kar) Fizika tudományok
Mérnöktanári Szak Doktori Tanácsa Multidiszciplináris műszaki tudományok
Szakképzés pedagógiája
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(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) (Informatikai tudományok és Nevelés és
Sporttudományok)
Műszaki Informatikai Szak Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Villamosmérnöki és Informatikai Kar) Informatikai tudományok
Műszaki Menedzser Szak Doktori Tanácsa Társadalomtudományok
(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) Gazdálkodás és Szervezéstudományok
Technika-, mérnök- és tudománytörténeti Doktori Tanács Multidiszciplináris műszaki
tudományok
Technika-, mérnök- és tudománytörténet
(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) (Filozófia tudományok és Informatikai
tudományok)

Vegyészmérnöki Kar Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Vegyészmérnöki Kar) Vegyészmérnöki tudományok
Villamosmérnöki Szak Doktori Tanácsa Műszaki tudományok
(Villamosmérnöki és Informatikai Kar) Villamosmérnöki tudományok

3.melléklet: A doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárási és egyéb díjak
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A magyar és az egyetem más oktatási nyelvein beadott értekezés és magyar
nyelven lefolytatott eljárás esetén a díjak az alábbiak:
A teljes eljárási díj a garantált egyetemi tanári fizetés 43%-a (100,- Ft-ra kerekítve)
1. Eljárási díjak: a teljes eljárási díj %-ban
Teljes eljárási díj: 156.600,- Ft 43,5%
Ebből kezelési díj + egyetemi klts. térítés 53.300,- Ft 14,8%
Szigorlati díj 31.300,- Ft 8,7%
Bírálati díj: 72.000,- Ft 20,0%

100 oldalt meghaladó értekezés esetén bírálati pótdíj: 4000,- Ft/ 10 oldal 1,1%
10 oldal a 100 oldal feletti részre.
Oklevél kiállítási díja: 10.800,- Ft 3,0%
Betétlap díja: 9.400,- Ft 2,6%
A szervezett doktori képzés felvételi eljárás díja: 7.600,- Ft 2,0%

2. Tisztelet díjak:
Szigorlat bizottsági elnök: 7.900,- Ft 2,2%
Bizottsági tag: 4.700,- Ft 1,3%

Védés:
Bírálók: 15.500,- Ft 4,3%
Bizottsági elnök: 12.600,- Ft 3,5%
Bizottsági tag: 9,400,- Ft 2,6%

Az eljárásban résztvevők részére a fentebb feltüntetett összegek kerülnek elszámolásra.
Nem magyar állampolgár idegen nyelven beadott munkájának eljárási díja a korm. rendelet
által engedélyezett legmagasabb összeg, ami 2003-ban 237.000 Ft.
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4. melléklet: A doktori oklevél mintája
Szám: ........................
DOKTORI OKLEVÉL
Mi, a Rektor
a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és a
................ Kar/Szak Doktori Tanácsa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
.................................................
úrhölgyet/urat,
aki ............. városban/községben, 19..... évben ...... hónap ...... napján született, miután a ....*...
magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és ezzel az önálló
kutatómunkára alkalmasságát a törvényes jogszabályokban és az Egyetem Szabályzatában
meghatározott módon **… eredménnyel kétséget kizáróan bizonyította, a törvény erejével
ránk ruházott hatalomnál fogva a mai napon doktorrá avattuk, és őt a
doktor (PhD)
cím (vagy a "Dr." rövidítés) használatára feljogosítottuk.
Ennek hiteléül ezt a doktori oklevelet Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal
megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.
Kelt Budapesten, a 200.... évben, ......... hónap ...... napján.

N.N. N.N. N.N.
Dékán a Doktori Tanács Elnöke Rektor

P.H.

•
•

* a tudományterület és tudományág megnevezése (multidiszciplináris iskoláknál az
iskola témájának és valamennyi akkreditált tudományágnak a megnevezése)
** summa cum laude, cum laude, rite
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5. melléklet

A DOKTORI FOGADALOM SZÖVEGE

Én, .......................................... fogadom,
hogy [a Magyar Köztársasághoz
és ennek alkotmányos rendjéhez
mindenkor hű leszek.]*
Az egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok.
Szaktudományom fejlesztésén
a jövőben is munkálkodom, és tudásomat hazám
és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítom.
Mindezzel arra is törekszem,
hogy megbecsülést szerezzek a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek,
aki engem doktorrá avatott.

* [ ] külföldiek számára kimarad
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6. melléklet: A tiszteletbeli doktor (Dr.h.c.) oklevelének mintája

TISZTELETBELI DOKTORI OKLEVÉL

Mi, a Rektor
és a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
.................................................
úrhölgyet/urat,
aki ....................................................................................................................... született a
...*... fejlesztésében kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységének elismeréseképpen
tiszteletbeli doktorrá
nyilvánítjuk, és a
"Doctor honoris causa"
cím és a Dr.h.c. rövidítés használatára feljogosítjuk.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal
megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.
Kelt Budapesten, a 200.... évben, ......... hónap ...... napján.
P.H.

N.N. N.N.
a..............................Kar a Budapesti Műszaki Egyetem
Dékánja Rektora
* a tudományág megnevezése
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7. melléklet: A tudomány(ok) kandidátusa doktori oklevelének mintája

DOKTORI OKLEVÉL
Mi, a Rektor
a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és a
................. Kar (Szak) Doktori Tanácsa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
.................................................
úrhölgynek/úrnak,
aki a ... *... magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és
ezzel az önálló kutatómunkára alkalmasságát a ** által Budapesten, az 199... -ik év ..... hónap
... napján kiállított .......... számú *** oklevéllel bizonyította, a törvény erejével ránk ruházott
hatalomnál fogva a mai napon a
doktor (PhD)
fokozatot ítéltük oda.
Ennek hiteléül ezt a doktori oklevelet Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal
megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.
Kelt Budapesten, a 200.... évben, ......... hónap ...... napján.
P.H.

N.N. N.N. N.N.
Dékán a Doktori Tanács Elnöke Rektor

* a tudományterület megnevezése
** "A Tudományos Minősítő Bizottság" vagy "a Magyar Tudományos Akadémia Doktori
Tanácsa"
*** "kandidátusi" vagy "tudomány doktora" vagy "tudományok doktora"
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8. melléklet: Forgatókönyv a doktori védés lebonyolításához

1. A bíráló bizottság elnöke
Üdvözli a megjelenteket és bemutatja a Bizottság tagjait.
Felkéri a bizottság titkárát, hogy ismertesse a jelölt tudományos életrajzát.
Felkéri a jelöltet doktori értekezésének és új tudományos eredményeinek ismertetésére,
szabad előadásban.
2. A jelölt ismerteti értekezését, kiemelve új tudományos eredményeit.
3. Az elnök egyenként felkéri a bírálókat, hogy ismertessék az értekezésről írásban is leadott
véleményüket.
4. A bírálók ismertetik véleményüket.
5. Az elnök felkéri a jelöltet válaszadásra.
6. A jelölt válaszol a bírálatban elhangzottakra.
7. Az elnök felkéri a bíráló bizottság tagjait, valamint a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket a
doktori értekezésre vonatkozóan, vagy ha kívánnak, szóljanak hozzá.
Megadja a jelöltnek a lehetőséget, hogy az egyes kérdések, hozzászólások elhangzása után
külön-külön, vagy egyszerre válaszoljon.
8. A jelölt válaszol a kérdésekre, hozzászólásokra.
9. Az elnök felteszi a kérdést, hogy a válaszok kielégítőek voltak-e, kíván-e valaki vitát
folytatni. Ha igen, szót ad a vitázóknak.
10. Az elnök lezárja a vitát és elrendeli a bíráló bizottság zárt ülését.
11. A zárt ülésen az elnök vitát nyit, majd a bizottság titkos szavazással, 0-1-2-3 pontozással
értékeli az értekezést és a benne foglalt új tudományos eredményeket, valamint
javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére (amihez az elérhető pontszám legalább 66
%-a szükséges) vagy elutasítására. A bizottság írásban elkészíti indokolt javaslatát a
kar (szak) doktori tanácsa részére.
12. Az elnök újra megnyitja a nyilvános ülést, az eredményt kihirdeti és indokolja.
13. Az elnök az ülést bezárja.
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9. melléklet: Betétlap mintája
BETÉTLAP
Mi, a rektor
a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
és a
….Kar (Szak) Doktori Tanácsa
köszötjük az olvasót és hitelt érdemlően kinyilvánítjuk, hogy
……………..
úrhögy/úr
részére …………Egyetem által a ………..sz. doktori oklevéllel adományozott doktori
fokozatát, mint az Egyetem Doktori Szabályzatában foglaltaknak minden tekintetben
megfelelőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által adományozható
doktor (PhD)
fokozattal egyenértékűnek tekintjük.
Ennek hiteléül ezt a betétlapot Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal
megerősítettük és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Budapesten, a 200…évben, …hónap…..napján.

Dékán a Doktori Tanács elnöke Rektor
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10. melléklet: A doktori értekezésbe bekötendő nyilatkozat

Alulírott < név > kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és
abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó
szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem,
egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, …………….

Aláírás
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11. melléklet: A honosítást kimondó határozat szövege

szám
Határozat
külföldön szerzett tudományos fokozat honosításáról

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktori tanácsa a külföldi
bizonyítványok és oklevelek honosításáról szóló 2001. évi C. törvény által
felhatalmazva <név> kérésére, aki ………. városban (községben) ….évben …hónap
….napján született a mai napon kelt határozatában kimondja, hogy nevezett részére
……által …..tudományterületen, …..tudományágban …. napon kibocsátott …..számú
doktori oklevele alapján [és a törvény 15.§ (2)-ben meghatározott …. alapján]
tudományos fokozatát a törvényben reá ruházott hatalomnál fogva honosítja. Ennek
megfelelően nevezett a mai naptól kezdve jogosult a Magyar Köztársaság területén a
doktor (PhD) cím használatára.
A honosítás nem jogosít fel a doktori (PhD) címnek a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem nevével való összekapcsolására.
Kelt: Budapesten, a 200.. évben, …hónap ….napján.
Nn
az Egyetemi Doktori Tanács Elnöke
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14. FÜGGELÉK: A DOKTORI ISKOLA OKTATÓINAK NYILATKOZATAI
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Az iskola belső alapító tagjai
Babarczy Anna
Izsó lajos DR
Kovács Gyula habil
Kovács Ilona habil
Lukács Ágnes
Pléh Csaba
Racsmány Mihály
S. Nagy Katalin

Az iskola külső alapító tagjai
Fiser József
Gergely György

Az iskola belső meghívott tagjai
Antalovits Miklós habil
Jakab Zoltán
Kövesi Jámos habl
Zemplén Gábor

Az iskola külső meghívott tagjai
Csibra Gergely
Gulyás Balázs k. tag
Hernád István k. tag
Kálmán László
Kéri Szabolcs
Király Ilidkó
Komlósy András
Peternák Miklós
Prószéky Gábor
Rebrus Péter
Vidnyánszky Zoltán
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