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Alapadatok
-- MTA tag:
-- MTA Doktora (Tudomány doktora):
-- Ph.D:
-- MSc:
-- Professzor Emeritus:

3
2
2
1

Tudományos eredmények
Nemzetközi referált folyóiratcikkek száma
-- adott év:
-- előző év:
-- előző 5 év:
Cikkek kumulált impakt faktora
-- adott év:
-- előző év:
-- előző 5 év:
Tudományos könyvek és könyvfejezetek száma:
Szellemi alkotások védelme
-- nemzeti úton megadott oltalmak száma:
-- megadott külföldi oltalmak száma:
-- értékesített szabadalmak száma:
-- szerzői jogvédelem alá tartozó alkotások száma:

135
175
500
700
600
2000

Tudományos potenciál
Nemzetközi meghívott konferenciaelőadások száma:
A tárgyévet megelőző évben történt független hivatkozások
száma az elmúlt 10 év cikkeire:
A tárgyévet megelőző évben történt független hivatkozások
száma a csoport tagjainak összes cikkére

Témavezetőként pályázaton elnyert támogatás (ezer Ft,
adott évre eső összesített összeg, tört évre hónap
Külső megrendelésből, szakértői szolgáltatásból és
szabadalmakból származó bevétel (ezer Ft, adott évre eső
összeg, tört évre hónap arányosan):
Társszerző intézmények
-- külföldi:
-- magyar:

13
2300
2400
7810000.00

300
3

Tudományos közélet
Tudományos fokozat, illetve cím megszerzése az aktuális
évben
-- PhD (fő):
-- MTA doktora cím (fő):
Tudományos rendezvények
-- nemzetközi rendezvényen tartott előadások száma:
-- proceedingsben megjelent cikkek száma:
-- poszterek száma:

14
8

-- hazai rendezvényen tartott előadások száma:
-- hazai proceedingsben megjelent cikkek száma:
-- poszterek száma:
-- hazai rendezvények szervezése:
-- nemzetközi rendezvények szervezése:
Egyéb meghívott előadások:
Szakértői tevékenység
-- tanácsadói tevékenységek száma:
-- opponensi vélemény összesen
-- ebből külföldre:
-- egyéb szakértői vélemény:
-- ebből külföldre:
-- egyéni szaklektori vélemény összesen:
-- ebből külföldre:
Szakfolyóirat-szerkesztés
-- szerkesztőségi tag nemzetközi szakfolyóiratban:
-- szerkesztőségi tag hazai szakfolyóiratban:
-- folyóirat vagy sorozatszerkesztés magyarul
-- folyóirat vagy sorozatszerkesztés idegen nyelven
-- alkalmi folyóiratszerkesztés magyarul
-- alkalmi folyóiratszerkesztés idegen nyelven
Részvétel tudományos testületben
-- nemzetközi tud. bizottság tagja:
-- nemzetközi tud. bizottság vezetője:
-- hazai tud. bizottság tagja:
-- hazai tud. bizottság vezetője:

2
1
2

33
2
1
1
4
4

3
4
1

Oktatás és ismeretterjesztés
Az intézetet és a tudományt népszerűsítő tevékenység
-- nyilvános esemény megrendezése:
-- kulturális rendezvények:
-- ismeretterjesztő előadások száma:
-- tudományos ismeretterjesztő műsorok szerkesztése TV-ben,
rádióban:
A hazai felsőoktatásban végzett tevékenység
-- rendszeres hazai felsőfokú oktatási tevékenységet végzők
száma:
-- ebből doktori iskolákban oktatók száma:
-- doktori iskolát vezetők száma:
-- doktori iskolában törzstagok száma:
-- elméleti kurzusok száma:
-- gyakorlati kurzusok száma:
-- témavezetések száma (TDK-dolgozat):
-- témavezetések száma (BA, illetve BSc diplomamunka):
-- témavezetések száma (MSc, illetve MA diplomamunka):
-- témavezetések száma (PHD-disszertáció):
-- M.Sc szakdolgozatok:
-- B.Sc szakdolgozatok:

Egyéb adatok
Kutatói mobilitás

3
6
1
3
1

1
2
2
3
1

A kutatóhely vendégtevékenységet folytató munkatársainak
száma
-- hazai egyetemen vagy kutatóintézetben:
-- hazai vállalatnál:
-- külföldi egyetemen vagy kutatóintézetben:
-- külföldi vállalatnál:
Vendégkutatók száma a kutatóhelyen
-- hazai kutatók száma félévnél rövidebb ideig:
-- félévnél hosszabb ideig:
-- külföldi kutatók száma félévnél rövidebb ideig:
-- félévnél hosszabb ideig:
-- A kutatóhelyen más hazai kutatók által kutatómunkával
eltöltött idő (emberhónap):
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-- A kutatóhelyen külföldi kutatók által kutatómunkával
eltöltött idő (emberhónap):
Vállalati kapcsolatok az aktuális évben
-- A kutatóhellyel szerződéses kapcsolatban álló közép- és
kisvállalatok száma:
-- A kutatóhellyel szerződéses kapcsolatban álló nagyvállalati
partnerek száma:

Egyéb kiválóságok
-- Díjak, kitüntetések
-- Megvalósult ipari alkalmazások, projektek száma

1

