
A javaslat rövid indoklása 

 
 
Bognár Szabina igen sokoldalú személyiség Mint tudományos kutató a magyarországi népi 
jogéletet vizsgálja, PhD-disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg. Az 
MTA BTK jogászaként meghatározó szerepet tölt be a kutatóközpont szabályos és 
hatékony működésében. A munkajogi kérdéseket képes egyszerre empatikusan és 
szakszerűen kezelni. Egyebekben naprakész felkészültséggel, kiváló problémamegoldó 
képességgel és kreativitással jellemezhető. 
 
 
 

A javaslat részletes indoklása 

 
Bognár Szabina 2009 őszén lett a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató 
Központjának munkatársa, mint a Magyar örökség című projektre sikerrel pályázó fiatal 
kutató. 2011-ben az ELTE Európai Etnológia Doktori Iskola növendékeként summa 
cum laude minősítéssel védte meg PhD-értekezését Tagányi Károly jogszokásgyűjtésének 
feldolgozásával. Gyorsan kitűnt, hogy munkáltatója nem csupán szorgalmát és kutatói 
képességeit – és ezzel összefüggésben szociológusi tanulmányait, néprajzi érdeklődését és 
fordítói szintű német nyelvtudását – hasznosíthatja, hanem jogász végzettségét is, amit 
továbbcsiszolt, és 2012-ben munkajogi szakjogászatból megszerezte harmadik egyetemi 
diplomáját.  

2011 második felében roppant hatékonyan közreműködött az intézethálózat 
megújításával összefüggésben az akkor alakuló Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
szervezeti és működési szabályzatának elkészítésében és az új kutatóközponti struktúra 
kialakításában. Ezalatt kitűnt probléma-megoldó képessége, és az a kivételes tulajdonsága, 
hogy az érzékeny kérdéseket képes egyszerre kezelni a paragrafusok nyelvét beszélő 
jogászként és mint kvázi érintett kutatóként is.  

Az intézetek integrációját követően a kutatóközpont vezetése nemcsak kutatóként, 
hanem jogászként is igényt tartott munkájára. Az első nagy problémahalmazt az ún. 
filozófus-perek jelentették (a Filozófiai Intézetből 2011-ben elbocsátott kutatók 
mindegyike munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért). Abban, hogy ezeket a pereket 
megegyezéssel, különösebb konfliktus nélkül sikerült lezárni, Bognár Szabinának 
múlhatatlan érdemei vannak. Ahogy abban is, hogy ütemesen elkészültek a 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont szabályzatai, kivált a különös körültekintést igénylő 
szellemi tulajdonvédelmi szabályzat vagy a habilitációs szabályzat. A kutatóközpont 
megalakulása óta a legnagyobb lelkiismeretességgel és odaadással segíti a vezetést. Szinte 
nincs olyan terület, amelynél ne számíthatnánk józan ítélőképességére és tanácsára. 
Alaposságához nem fér kétség. Mindeközben kutatóként is helytáll: 2013-ban az ELTE 
ÁJTK dékánja, Mezei Barna vezetésével sikeresen nyert el egy OTKA-pályázatot. 
Ugyancsak egy éve, hogy óraadóként a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Mindeközben 
megőrizte szerénységét és természetességét – amit a vezetésen kívül munkatársak tucatjai 
is megerősíthetnek, hiszen Bognár Szabinához amolyan „mindenki jogtanácsosa”-ként 
rengetegen fordulnak.  
 


