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BESZÁMOLÓ A 2003. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL
I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben
Az Intézet 2003. évi feladatait az intézet éves munkaterve, illetve a korábbi években
meghatározott kutatási célok, elkezdett munkálatok határozták meg. A kutatási programokat
az Intézet öt kutatócsoportja között osztották fel. A csoportok az Intézet éves munkatervében
rögzített kutatási területeken önállóan folytatták munkájukat. Az Intézet alapkutatásaiban,
valamint a magyarországi és határon túli kisebbségi intézményekre vonatkozó
kutatásszervezési munkában és a kiadvány-előkészítési feladatok területén minden csoport
részt vesz. A judaisztikai és a migrációs kutatócsoport egyeztette és egybehangolta működését
az Intézet kutatási terveivel.
Az Intézet négy kutatócsoportja vett részt az intézeti adattárak és adatbázisok
kialakításában: az MTA és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szerződése alapján
készülő adatbázis programon belül nemzetközi kutatási konzorciumot hívott létre, amelyben a
kutató csoportok, közgyűjtemények mellett informatikai cégek is részt vesznek.
Az intézet az Arany János Közalapítvány által támogatott, határon túli magyar
kutatóállomások közös munkájának megszervezésében, koordinációjában, és a kutatási
eredmények megjelentetésében játszott szerepet: a nyelvi jogok, nyelvi korpusz, digitális
rögzítés, tannyelvi, oktatásszociológiai stb. munkálatok módszertanának, ütemezésének
kialakítása érdekében megbeszéléseket, tréningeket szervezett. A tárgyévben az Intézet
biztosított informatikai és infrastrukturális hátteret a határon túli magyar tudományosság
támogatására létesült két akadémiai ösztöndíj-pályázati rendszer, a Domus Hungarica és az
Arany János Közalapítvány számára, irányította és működtette a két ösztöndíjrendszer
titkársági munkáját.
II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási eredmények
Az etnicitás, etnikai identitás témakörében a 044. számú NKFP kutatási program keretében
elkészült a kisebbségi magyarok által lakott régiók komplex lehatárolású kistérségi
besorolásának módszertana, valamint öt határon túli magyar kistérség (Mátyusföld, Gömör,
Bereg, Erdővidék, Zenta) magyar identitáspolitikai szempontból kiemelten fontos
intézményeinek szociológiai felmérése. Elkészült a határon túli magyarok által lakott
települések ötezernél több települést magában foglaló demográfiai adatbázisa, illetve a
határon túli magyar kutatások kéziratos katalógusanyagának digitalizálása. A 2003. évi
munkálatok eredményeit az „Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében”
című kötetben adták közre.
Befejeződtek a 017. számú NKFP kutatási program roma tárgyú kutatásai, köztük a
kiemelt jelentőségű országos reprezentatív roma felmérés. Az öt részkutatás előzetes
eredményeit „A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. században” című kiadvány
foglalta össze. A program részeként lezárult a Magyarországi cigány kisebbségi
önkormányzatok című részkutatás: az ország 130, reprezentatív minta alapján kiválasztott

településén került sor kérdőíves adatfelvételre. A kérdőívek adatait rögzítették s elkészült az
előzetes elemzés. A kutatás záró tanulmánya 2004-ben jelenik meg.
Az NKFP-program másik részkutatása, A magyarországi oláhcigány közösségek
nyelvi asszimilációja (NKFP 5/017/2001) című alprogram két-két oláhcigány csoportban
egyrészt azt vizsgálta, hogy a romani nyelvet beszélő közösségek mennyire képesek
megőrizni etnokulturális–nyelvi sajátosságaikat viszonylag zárt (telepi), illetve nem zárt
közösségben (ahol a cigányok vegyesen élnek a nem cigányok között).
Az MTA–IHM szerződés alapján az Intézet szakmai konzorciumot hozott létre a keletközép-európai régió nyolc országa (Magyarország és a hét szomszéd állam) településszintű
etnikai és interetnikus adatbázisának kialakítása céljából. Az év folyamán a következő
feladatokat végezték el: 1. Az adatbázis tartalomfejlesztési tervének rögzítése, a települési
adatállomány kialakítása. 2. Az adatbázis demográfiai és választási statisztikai, intézményi
adatállományainak kialakítása. 3. Az adatbázis térinformatikai rendszerének kialakítása
(GeoX Bt). 4. Az adatbázis szöveges adatbázisainak (kisebbségi jogtár, etnikai kutatások
bibliográfiája) az Országos Széchényi Könyvtárral és az MTA Jogtudományi Intézetével
közös kialakítása. 5. A magyarországi nemzeti kisebbségekre vonatkozó adatállományok
meghatározása, megszervezése, a 2001. évi népszámlálási adatállományok, a kisebbségi
önkormányzati választások adatállományai, és az oktatási statisztikai adatok. 6. Az
adatállományok informatikai integrálásának és webes megjelenítésének előkészítése.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kezdeményezésére az Intézet
irányításával megtörtént 2850 kisebbségi magyar kulturális intézmény és szervezet helyszíni
szociológiai lekérdezése, a kérdőívek adatainak rögzítése és internetes megjelenítése. Az
adatbázis próbaverziója megtekinthető a www.martonaron.hu/kulturaliskataszter címen. Az
adatbázis 17 intézménytípusba sorolta be a szervezeteket. Az intézmények településjegyzékét
és címtárát együttműködési megállapodás alapján átadtuk a Határon Túli Magyarok
Hivatalának.
A határon túli magyar közösségekre irányuló kutatások közül a 2005. évre tervezett
Nemzettudat tárgyakban kiállítás előkészületi munkái kezdődtek meg 2003-ban.
Partnerintézményeinkkel és partnerkutatóinkkal együtt a határon túli régiókból (Moldva,
Gyimes, Háromszék, Szerémség, Bánt, Felvidék, Kárpátalja) a 2003. évben összesen 52 tárgy
dokumentációja és 32, hozzájuk csatlakozó interjú készült el.
A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz című projektum (NKFP 5/044/2002)
Bartha Csilla irányításával a Magyar Nemzeti szövegtár Határon Túli Korpusz anyagával való
kiegészítését tűzte ki feladatul. Az elmúlt évben a teljes, 15 millió szövegszó terjedelmű
Határon Túli Korpusz részeként 6,5 millió szövegszó validálása és SGML XML fájlokká
alakítása történt meg. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Korpusznyelvészeti Osztályán
ebből jelenleg 2,5 millió szövegszó egyértelműsítését végzik a Thorsten Brants TnT taggerjén alapuló program segítségével.
A Magyar idők emlékezete című kutatás részeként megjelent „A szlovákiai magyarok
kényszertelepítéseinek emlékezete” című kötet, amely az 1946–49. évi csehszlovák–magyar
lakosságcsere, az 1946–47. évi reszlovakizáció és csehországi deportálások oral history
anyagából és történeti dokumentációjából adott közre könyv és CD-formátumban válogatást.
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A Magyarországi Kisebbségek Akadémiai Kutatásainak Programtanácsa keretén belül
elindított a magyarországi nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának, identitás-összetevőinek
változását vizsgáló kutatás az év során befejeződött. A települési hálózattal rendelkező –
német, szerb, szlovén, szlovák, horvát, román – nemzeti kisebbségek esetében a Hoóz István
által a 80-as évek elején vezetett kutatás tapasztalatainak figyelembe vételével, kérdőív
alapján, de a helyi lakosságot jól ismerő 5 tagú csoport minősítette a háztartásokat. A
kontrollvizsgálatra az egyes nemzeti kisebbségek esetében a következő településeken került
sor. Német: Dunabogdány, Csolnok, Bánd, Nagynyárád. Szerb: Deszk, Lórév. Szlovén:
Felsőszölnök, Apátistvánfalva. Szlovák: Telekgerendás, Pitvaros, Pilisszentkereszt. Horvát:
Versend, Szalánta. Román: Méhkerék, Bedő.
A települési hálózattal nem rendelkező – bolgár, görög, ruszin, örmény, lengyel, ukrán
– kisebbségek esetében ún. önkitöltős kérdőívek kidolgozására került sor. Ezen kisebbségek
esetében a reprezentativitás más és más módon érhető el, ezért az együttműködő országos
önkormányzatok képviselői juttatták el a kérdőíveket a településekre. Az egyes nemzeti
kisebbségek feldolgozott anyagait a kutatásvezetők tanulmányban dolgozzák fel, amelyet az
Intézet kötetben jelentet meg.
Befejeződött a Zsidó identitások a mai Magyarországon című vizsgálat, amely a
magyarországi zsidók identitásmintáinak elemzésére irányult. A kutatás adatbázisát a
magyarországi zsidó népesség egy megközelítőleg reprezentatív mintájából készült 2015
darab kérdőíves interjú alkotta. A kutatási eredmények 2003-ban angol nyelven is
megjelentek a Kovács András – Zvi Gitelman – Barry Kosmin szerkesztette New Jewish
Identities című kötetben. 2003-ban elkészült egy kulturális antropológiai kutatáson alapuló
monográfia egy budapesti zsidó közösségről. Papp Richárd „Van-e zsidó reneszánsz?
Válaszlehetőségek egy budapesti zsidó közösség életének tükrében” című kéziratának
megjelenése 2004-ben várható a Múlt és Jövő Kiadó gondozásában.
A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei (NKFP
5/126/2001) projektum a nyelvcsere és a kétnyelvűség megvalósulási formáit nyolc
magyarországi kisebbségi közösségben (beás, bolgár, német, romani, román, szlovák, siket),
valamint egy magyar kontrollcsoportban vizsgálja. Az intézet munkatársa a projekt keretében
a kisebbségi oktatási programok, modellek és elméletek adatbázisának egy részét készítette el.
Az anyag jelenleg számítógépen és CD-formátumban hozzáférhető.
A Medgyessy-kormányzat romapolitikájának strukturális és program elemeit,
meghirdetett súlypontjait elemezte a Kormányzati törekvések az állami cigánypolitikában
című kutatás, amely az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvánnyal
együttműködésben jött létre. Az elemzések tanulmánykötet formájában jelentek meg.
A migrációs kutatócsoport 2003-ban lezárta a Menekültek és befogadottak integrációs
lehetőségei Magyarországon című kutatási projektet. A kutatás az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának megbízásából készült el. A kutatás célkitűzése volt, hogy háttéranyagot
szolgáltasson a menekülteket és befogadottakat célzó, társadalmi beilleszkedésüket segítő
szakmai programok tervezéséhez, megvalósításához. A kutatás végterméke négy tanulmány:
(a) a menekültügyi hatósági adatok elemzéséről, (b) a Menedék egyesület szociális munka
programjának ügyfélforgalmi tapasztalataiból leszűrtekről, (c) a tábori térhasználati
szokásokról, és (d) a Magyarországon élő menekültek beilleszkedési stratégiáiról,
tapasztalatairól. Ezen kívül elkészült még 19 esettanulmány az interjúk alapján, valamint két
SPSS adatbázis a menekültügyi adatokról, valamint a survey adatairól.
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Lezárult a Kárpát-medencében élő magyar és roma lakosság migrációs potenciálját vizsgáló
kutatás, a tanulmánykötet a migrációs kutatócsoport kiadásában jelent meg.
A migrációs kutatócsoport A bevándorlás kezelésének európai és Egyesült Államokbeli megközelítései című összehasonlító vizsgálatban a Magyarországot bemutató elemzést
készítette. A kutatás döntően meglévő adatok másodelemzésén alapult, jogszabályok, médiainformációk és szakmai elemzések feldolgozásával. A kutatás végeredménye egy Brüsszelben
publikált kötetben szereplő országtanulmány. A kutatás különösen sikeresnek mondható,
hiszen megalapozta egy 2004-re is kiterjedő együttműködés létrejöttét a Migration Policy
Group-pal, ami további migrációs politikával kapcsolatos kutatásokra, elemzésekre ad
lehetőséget.
Ugyancsak a migrációs kutatócsoport végezte A Rasszizmus és Idegenellenesség
Európai Megfigyelő Központja (EUMC) magyarországi projektjeinek koordinálását. A
Rasszizmus és Idegenellenesség Európai Megfigyelő Központja (European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia, EUMC) fő célkitűzése a rasszizmus és az idegenellenesség
jelenségével kapcsolatos objektív, megbízható és összehasonlítható, európai szintű adatok
biztosítása a Közösség és tagállamainak számára, a tagállamok illetékességi körén belüli
intézkedések és irányvonalak kidolgozásának elősegítése érdekében. A migrációs
kutatócsoport 2003 augusztusától az EUMC magyarországi központjaként működik,
együttműködésben az Esélyegyenlőségi Kormányhivatallal és a Magyar Helsinki
Bizottsággal.
Az intézet judaisztikai kutatócsoportjának tevékenysége a 2003. évben, mint korábban
is, két fő területen folyt. Az egyik a hebraisztika–judaisztikai kutatásokat jelenti, a másik az
ELTE BTK Hebraisztika szakán az oktatási és oktatás-szervezési feladatok ellátását. Ez
utóbbihoz a tárgyévben először járult a Hebraisztika PhD program megindítása.
Elkészült és megjelent a Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi
zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (Hungaria Judaica, 16) című könyv. Megjelent
Turán Tamás héber nyelvű tanulmánya a héber interpunkció történetéről.
Az Intézet által szervezett szimpóziumok, konferenciák, kutatásszervezési feladatok
A tavasz folyamán nagy érdeklődésre tartott számot a kisebbségi törvény módosítási
alternatíváit megvitató szimpózium. Mind a hazai kisebbségek képviselői, mind a kormányzat
különböző hivatalainak, testületeinek tagjai képviseltették magukat a tanácskozáson, ahol a
törvénymódosítás tükrében az identitás szabadsága és a regisztráció kérdései, valamint a
kisebbségi önkormányzatok feladatai és jogai kerültek megvitatásra. Az Intézet a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatallal, valamint a német, szlovák, horvát országos önkormányzattal
folyamatos munkakapcsolatot alakított ki a kisebbségi törvény módosításával, illetve a
kisebbségi önkormányzati rendszer működésével kapcsolatos elektronikus dokumentáció
kialakításában, illetve állandó aktualizálásában.
Az Intézet a Kriza János Társasággal közösen szervezte meg április 25-26-án
Kolozsvárott a Csángók, csángómagyarok a kutatások tükrében című konferenciát.
Magyarországi, erdélyi magyar és román néprajzosok, nyelvészek, antropológusok,
történészek részvételével az elmúlt másfél évtized legfontosabb kutatási problémáit
tekintették át.
Az Intézet éves konferenciáját Kisebbségi léthelyzetek – Többségi magatartásformák
címmel rendezte meg május végén. A háromnapos rendezvény során kisebbségkutató
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szakemberek jogi, történeti, szociolingvisztikai, antropológiai megközelítésből vitatták meg a
kisebbség és többség viszonyának problémakörét.
A Magyarországi Horvát Kisebbségi Önkormányzattal közösen rendeztük meg
Budapesten a Kisebbségi jogok, kisebbségi politika az EU-bővítés előtt című szimpóziumot
szeptember 24-én. A Szlovák Országos Önkormányzat békéscsabai kutatóintézetével közös
szervezésben került sor Békéscsabán, október 25–26-án a Szlovák nyelv kisebbségi
környezetben című kétnapos nemzetközi konferenciára.
November 5-én, a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezte az Intézet az Arany
János Közalapítvánnyal közösen a Kisebbségi magyar közösségek – szomszéd országi magyar
tudományos eredmények című konferenciát, amelyen Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából
és Szerbiából érkezett magyar kutatók tartottak előadást. 2003. december 12-én rendeztük
meg A Kárpát-medencei szórványkutatás diszciplináris háttere és aktuális irányai a XXI.
század első évtizedében c. nemzetközi szimpóziumot. A fogalmi-diszciplináris tisztázás
mellett a szimpózium célja egy átfogó több éves kutatási program kialakítása volt.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok
A kulturális kataszter munkálataiban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és
az Illyés Közalapítvány támogatta az Intézetet. Az interetnikus adatbázis kiépítésében az
Informatikai és Hírközlési Minisztériummal alakult ki együttműködés. Ennek magyarországi
partnerintézetei: ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék, a Központi Statisztikai
Hivatal, a Roma Sajtóközpont, az informatikai cégek közül pedig a Scriptum Bt, a Hungary
Network és a GeoX Bt.
Az Intézet a szomszéd országok magyar szórványaira vonatkozó kutatási programban
az alábbi partnerekkel működik együtt: Néprajzi Múzeum, ELTE–TÁTK Kulturális
Antropológia Szakcsoport, ELTE–BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Kriza János Néprajzi
Társaság (Erdély), Thurzó Lajos Közművelődési Központ (Vajdaság), Pécsi Egyetem
Kommunikációs Tanszék.
Az Intézet három NKFP-kutatásában a magyarországi kisebbségkutatási intézmények
közül szoros munkakapcsolatot alakított ki a Néprajzi Múzeummal, a Központi Statisztikai
Hivatallal, a Teleki László Intézettel, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetével,
valamint az MTA Nyelvtudományi Intézetével.
Az Intézet a Kormányzati törekvések az állami cigánypolitikában című projektben az Európai
Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvánnyal működött együtt.
IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok
A kisebbségi magyar kutatócsoport kezdettől fogva kapcsolatban áll több fontos
határon túli magyar tudományos műhellyel (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar
Néprajz és Antropológia Tanszék – Kolozsvár, Forum Intézet – Somorja, Diaspora
Alapítvány – Temesvár, Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola – Beregszász,
Magyarságkutató Tudományos Társaság – Szabadka) és a szórványhelyzetű közösségek
pasztorálását végző egyházi személyiségekkel.
Az etnikai és interetnikus adatbázis kialakítására létrejött konzorcium jelenleg négy
magyarországi és két határon túli intézmény együttműködésén nyugszik. A konzorcium
vezetője: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. A konzorcium tagjai: ELTE-
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UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék, Roma Sajtóközpont, GeoX Bt, illetve Forum
Társadalomtudományi Intézet (Somorja) és Interetnikus Forrásbázis (Kolozsvár).
Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet által koordinált, határon túli magyar
intézményi adatbázis programokban a hét szomszéd ország valamennyi számottevő
tudományos kutatóintézetével együttműködünk. Például: Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Néprajz Tanszék – Kolozsvár, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Lendva, Regionális
és Kulturális Kutatások Központja – Csíkszereda, Etnológiai Intézet – Komárom, Limes
Társadalomtudományi Intézet – Beregszász, Erdélyi Múzeum Egyesület – Kolozsvár,
Vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság – Szabadka.
A határon túli akadémiai kutatóállomás-program keretében Intézetünk közreműködött
a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Iroda, a beregszászi MTA Kutatóállomás, a kolozsvári és
sepsiszentgyörgyi Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, valamint a magyarkanizsai Nyelvi Iroda
létrehozásában, közös kutatásaik megszervezésében.
A nem magyar tudományos intézetek közül az intézet együttműködő partnere volt a
Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi Etnológiai Intézete, a kassai Társadalomtudományi
Intézet, valamint a Cseh Tudományos Akadémia Jelenkor Történeti Intézete. Több
folyamatban lévő és szervezés alatt álló kutatási programban partnereink még: a müncheni
Südost Institut, a bolzanoi Europäische Akademie, a flensburgi European Centre for Minority
Issues, valamint a ljubljanai Institut for Ethnic Studies (Inštitut za narodnostna vprašanja).
Bekapcsolódtunk a European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) magyarországi
nemzeti irodájának előkészítésébe.
Az Intézet migrációs kutatócsoportja 2003 augusztusától a Rasszizmus és
Idegenellenesség Európai Megfigyelő Központja (EUMC) magyarországi központjaként
működik, együttműködésben az Esélyegyenlőségi Kormányhivatallal és a Magyar Helsinki
Bizottsággal.
V. Az év folyamán megjelent jelentősebb publikációk
Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. Budapest, MTA
Társadalomkutató Központ, 2003. 384 p.
Kállai Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején.
Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 145 p.
Komoróczy Géza - Shlomo J. Spitzer: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi
zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (Hungaria Judaica, 16). Budapest, MTA
Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003. 978 p.
Kovács András – Zvi Gitelman – Barry Kosmin (szerk.): New Jewish Identities. Central
European University Press, Budapest, New York, 2003.
Papp Richárd: Etnikus vallások a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális
antropológiai értelmezései. Budapest, Gondolat Kiadói Kör – MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet, 2003. 218 p.
Papp Richárd – Kozma István (szerk.): Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpátmedencében. Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 358 p.
Prónai Csaba – Sheila Salo (szerk.): Ethnic Identities in Dynamic Perspective. Proceedings of
the 2002 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society. Budapest, Gondolat – Roma Research
Group, Ethnic and National Minority Studies Institute, Hungarian Academy of Sciences,
2003. 267 p.
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Szarka László – Nádor Orsolya (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika KeletKözép- Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 230 p.
Szarka László – Osvát Anna (szerk.): Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat.
Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? Gondolat
– MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. 191 p.
Szarka László (szerk.): A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945–1948.
Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Budapest – Komárom, MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2003. 303 p..
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének főbb mutatói
A főigazgató/igazgató neve: Szarka László
Intézeti átlaglétszám: 26 fő

kutatói átlaglétszám: 21 fő

Publikációk
Az év folyamán megjelent összes tudományos publikáció száma: 115
Könyv:
monográfia
magyarul: 2
idegen nyelven: szerkesztett kötet
magyarul: 10
idegen nyelven: 4
egyéb egységes tartalmú könyv
magyarul: idegen nyelven: Tanulmány, cikk:
Hazai tudományos folyóiratban
Tanulmánykötetben

magyarul: 14

magyarul: 54

Részvétel a tudományos életben:
Tudományos előadások száma összesen: 77
ebből nemzetközi rendezvényen: 27
Tudományos rendezvény szervezése összesen: 12
ebből nemzetközi rendezvény: 6
Szakértői tevékenység:
egyéni szaklektori vélemény összesen: 24
opponensi tevékenység összesen: 15
Részvétel tudományos testületben:
elnöki tisztség betöltése összesen: 2
tagság összesen: 35
Tudományos fokozat megszerzése:
PhD: -

idegen nyelven: 1
külföldi folyóiratban: 1
idegen nyelven: 20

ebből külföldön: 2
ebből külföldön: ebből külföldi grémiumban: 2
ebből külföldi grémiumban: 9
MTA doktora: -

Felsőoktatásban végzett tevékenység:
Felsőfokú oktatási tevékenységet végző munkatársak száma: 10
Ebből doktori iskolában oktatók száma: 3
Doktori iskolát vezetők száma: 1
Kurzusok száma: 25
Gyakorlati kurzusok száma : 20
Pályázati adatok:
OTKA-témák száma: 4

A támogatás összege:

8,8

M Ft

OKTK-témák száma: -

A támogatás összege:

-

M Ft

A támogatás összege:

6,5

M Ft

NKFP-pályázat témáinak száma:

3

Nemzetközi pályázatok száma:

1

A támogatás összege:

8

1,5

M Ft

Egyéb pályázati témák száma:

5

A támogatás összege:

9

56,8

M Ft

