
Név: Dr. Gulyás László Szabolcs születési év: 1977 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles történész, Debreceni Egyetem, 2004 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 
aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

Nyíregyházi Egyetem, Történettudományi és Filozófia Intézet, főiskolai docens 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében 
foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)  

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA 
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

PhD, (történettudomány), 2008. 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi 
intézményben stb.) 

Szemináriumok (Árpád-kori és kora újkori gazdaság- és társadalomtörténet, a középkori magyar 
állam, középkori városfejlődés, középkori etnikai viszonyok, korszakhatárok a történelemben, a 
történelem segédtudományai, középkori iratolvasás, középkori forrásismeret, levéltári ismeretek, 
Árpád-kori műemlékek, muzeológia, régészet) és előadások (Árpád-kori magyar történelem, 
Magyarország története 1301–1526, Magyarország története 1440-ig, Magyarország története 
1440–1790) tartása a Debreceni Egyetemen (2006–2011) és a Nyíregyházi Főiskolán, majd 
Egyetemen (2011−).  
Óraadó a DE BTK történettudományi és néprajzi doktori iskolájában (2018–). 

eddigi szakmai gyakorlat (közvetlen szakmai - itt pl. tanárképzésben szerzett, ill. tudományos, 

kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) és eredményei  

Kutatási projektek  
• 2009 – A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár Hunyadi-kori okleveleinek teljes latin 

szövegű kiadása (NKA-pályázat), résztvevő 
• 2009–2012 – OTKA PD 78132, Posztdoktori ösztöndíj: „Mezővárosi fejlődés a középkori 

Magyarország északkeleti részén.” Vezető kutató. Értékelés: Kiváló (9 pont) 
•  2013–2016 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: „A jobbágyköltözés jogi háttere és 

gyakorlata a középkor végi Magyarországon (1458-1514)” Értékelés: Kiemelkedő  
• 2017–2018 – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: „Jobbágyköltözés a középkori 

Magyarországon.” Értékelés: Jó 
• 2017–2020 – NKFIH K 116594, Magyar Várostörténeti Atlasz kutatócsoport, Nyírbátor 

középkori topográfiája, senior kutató. 
 
Konferenciaszereplések, tudományos előadások  
Száma: 43 – ebből 37 hazai (2 idegen nyelven), 6 külföldi (3 idegen nyelven).   
 
Publikációk  
Száma: 64 – magyarul 56, idegen nyelven 8 (Magyarországi megjelenésű: 59, külföldi 
megjelenésű: 5)  
 
Független hivatkozások  
(az MTA szakterületi bizottságának szabályzata alapján számolva): 832, Hirsch-index: 10 



oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a max. 5 
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy 
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv 
kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma). 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen 
1. Gulyás, László Szabolcs: Csontos Éliás bártfai szőlőgondnok középkor végi hegyaljai 

számadásai. MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 2019 pp. 75-101., 27 p. 
(2019) 

2. Gulyás, László Szabolcs: Lex és consuetudo: a magyarországi jobbágyköltözés középkori 
szabályrendszere. TÖRTÉNELMI SZEMLE 60: 3 pp. 373-396., 24 p. (2018) 

3. Gulyás, László Szabolcs: From Latin to Hungarian: Transforming of official Written 
Practice in the Market-Towns of Hegyalja from the 14th to the 17th Century STUDIA 
HISTORICA NITRIENSIA 21 pp. 67-86., 20 p. (2017)  

4. Gulyás, László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján. Budapest, 
Magyar Nemzeti Levéltár (2017), 280 p. ISBN: 9789636312404  

5. Gulyás, László Szabolcs: A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti 
vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II.: Személynévadás és kézműipar 
NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 37 pp. 137-156., 20 p. (2015)  

 
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy 

alkotás 
1. Gulyás, László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban. Kolozsvár, Románia, 

Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) (2014), 154 p. ISBN: 9786067390032  
2. Gulyás, László Szabolcs: Megjegyzések az északkelet-magyarországi mezővárosok 

középkori fejlődésének jellemzőihez. SZÁZADOK 147: 2 pp. 317-346., 30 p. (2013)  
3. Gulyás, László Szabolcs: A középkori szőlőművelés és borkereskedelem 

információtörténeti vizsgálatának lehetőségei. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI 
FOLYÓIRAT 27: 4 pp. 155-175., 21 p. (2012)  

4. Gulyás, László Szabolcs: Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás 
kérdéséhez. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 31 pp. 47-61., 15 p. (2009)  

5. Gulyás, László Szabolcs: Középkori mezővárosi foglalkozásneveink forrásértékéről. 
SZÁZADOK 142: 2 pp. 437-462., 26 p. (2008) 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

Tudományos közéleti tevékenység, tagságok   
Magyar Történelmi Társulat (2009–); MTA Köztestület (2009–); MTA Történettudományi 
Bizottsága Várostörténeti Albizottság (2010–); Hajnal István Kör (2012–); Új Nézőpont online 
tudományos folyóirat, szerkesztőbizottsági tag (2017–); Medieval Central Europe Research 
Network (MECERN) (2019–); NYE TFI Társadalomtudományi Kutatócsoportjának tagja 
Tudományszervezés 
PhD bizottsági és doktori szigorlati bizottsági tagság (2013); OTDK-bíráló (2013); Nemzeti 
Kiválóság Program, szakértő (2013); Konferenciaszervezés (2013); Tudományos Diákkörök 
Kárpát-medencei konferenciája, zsűritag (2018, 2020); CAS Grantová agentura České republiky, 
szakértő (2020) 
Ösztöndíjak, elismerések  
DETEP-ösztöndíj (2001−2004); Köztársasági Ösztöndíj (2002, 2003); OTDK II. helyezés (2003); 
OTKA posztdoktori ösztöndíj (2009–2012); Kubinyi András Díj, 2. helyezés (2010); Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj (2013–2016; 2017–2018); Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj. „A 
kulturális örökség értékesítése” díj. Díjazott könyv: Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a 
középkori Máramarosban. Kolozsvár, 2014. (2014) 

 


