TSUNAMIS
ALERT SYSTEM
MUNICIPAL SERVICE
+ 27.5

1020.0

12/31

2/04/16

Az Európai Bizottság tudományos
szolgálata és tudásközpontja
Közös Kutatóközpont
Joint Research Centre (JRC)

e�.��r�p�.��/�r�

65 %
80 %
60 %

20 %
73 %

HU

TSUNAMIS
ALERT SYSTEM
MUNICIPAL SERVICE
+ 27.5

1020.0

12/31

2/04/16

Az Európai Bizottság tudományos
szolgálata és tudásközpontja
Közös Kutatóközpont
Joint Research Centre (JRC)

e�.��r�p�.��/�r�

65 %
80 %
60 %

20 %
73 %

HU

TSUNAMIS
ALERT SYSTEM
MUNICIPAL SERVICE
+ 27.5

1020.0

12/31

2/04/16

Az Európai Bizottság tudományos
szolgálata és tudásközpontja
Közös Kutatóközpont
Joint Research Centre (JRC)

e�.��r�p�.��/�r�

65 %
80 %
60 %

20 %
73 %

HU

TSUNAMIS
ALERT SYSTEM
MUNICIPAL SERVICE
+ 27.5

1020.0

12/31

2/04/16

Az Európai Bizottság tudományos
szolgálata és tudásközpontja
Közös Kutatóközpont
Joint Research Centre (JRC)

e�.��r�p�.��/�r�

65 %
80 %
60 %

20 %
73 %

HU

TSUNAMIS
ALERT SYSTEM
MUNICIPAL SERVICE
+ 27.5

1020.0

12/31

2/04/16

Az Európai Bizottság tudományos
szolgálata és tudásközpontja
Közös Kutatóközpont
Joint Research Centre (JRC)

e�.��r�p�.��/�r�

65 %
80 %
60 %

20 %
73 %

HU

A szerepünk

A tudományos ismeretek kiemelkedő szerepet
játszanak az olyan globális kihívások
kezelésében, mint az éghajlatváltozás, az
elöregedő népesség, a gazdasági válságok és
a migráció.
Tudományos szolgáltatóként és
ismeretközvetítőként látjuk el a feladatainkat.
Biztosítjuk, hogy a politikai résztvevők az
elérhető legjobb ismeretek alapján hozzák
meg azokat a fontos döntéseket, amelyek
mindannyiunk mindennapi életére kihatnak.

a fogyasztóvédelemhez, valamint a
biztonsághoz és a nukleáris biztosítékokhoz,
hogy csak néhányat említsünk.
Az olyan szabványok kidolgozásában is
kulcsszerepet játszunk, amelyek ösztönzik az
innovációt és a versenyképességet Európában.
A cél a tudományos ismeretek felhasználása
olyan megoldások kiépítéséhez, amelyek
hatékonyak, eredményesek, igazságosak és
fenntarthatók.

Főbb kutatási területek

A munkánkat olyan 10 tágabban vett kutatási terület köré szervezzük,
amelyek egyúttal az Európai Unió politikai prioritásai is.

Gazdaság, pénzügy és piacok
Energiaügy és közlekedés
Oktatás, készségek és foglalkoztatás
Élelmiszerek, táplálkozás és egészség
Emberek, multikulturális és hálózatba kapcsolt közösségek kormányzása
Migráció és területfejlesztés
Adatok és digitális átállások
Innovációs rendszerek és folyamatok

3 000 alkalmazott
Százhúsz online elérhető
adatbázist fejlesztettünk ki,
és több mint 100 modellt,
melyek bármilyen politikai
területen felhasználhatók.

Tudományos kiválóság

Környezet, szűkös erőforrások, éghajlatváltozás és fenntarthatóság
Polgári biztonság

A kutatásunk hozzájárul a munkahelyteremtéshez
és a gazdasági növekedéshez, az egészséges
és biztonságos környezethez, a biztonságos
energiaellátáshoz, a fenntartható mobilitáshoz,

Folyamatosan fejlesztjük
az ismereteinket és a
kompetenciáinkat azzal,
hogy a területeiken a
legjobb szereplőkkel
dolgozunk, és összevonjuk
az egymást kiegészítő
készségeket és eszközöket.

Az egész világon több mint
1000 kutatási partnerrel
működünk együtt,
EU-tagállamokkal és olyan
nemzetközi szervezetekkel,
mint az Egyesült
Nemzetek Szervezete, az
OECD és a Világbank.

A tudományos
szakcikkeink 40–50%-a
minden évben a világban
legtöbbet idézett felső
25%-ba kerül.

Tíz fő tudományos
területen a világ legjobb
15 kutatási szervezete
közé sorolnak minket.

A csúcsmodern kutatási
infrastruktúráink közül
néhány a saját területén
referencialaboratóriumak
számít, nemcsak uniós
szinten, hanem
globálisan is.

A JRC erőforrásai

Közülük mintegy 75% tudós és kutató

A Közös Kutatóközpont (JRC)
küldetésnyilatkozata
Az Európai Bizottság tudományos
szolgálataként és tudásközpontjaként a
JRC feladata, hogy pártatlan tudományos
és technikai információkkal segítse az
uniós szakpolitikák kialakítását,
megvalósítását és nyomon követését.

A székhely Brüsszelben, a kutatási
létesítmények öt tagállamban találhatók
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néhány a saját területén
referencialaboratóriumak
számít, nemcsak uniós
szinten, hanem
globálisan is.
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A Közös Kutatóközpont (JRC)
küldetésnyilatkozata
Az Európai Bizottság tudományos
szolgálataként és tudásközpontjaként a
JRC feladata, hogy pártatlan tudományos
és technikai információkkal segítse az
uniós szakpolitikák kialakítását,
megvalósítását és nyomon követését.

A székhely Brüsszelben, a kutatási
létesítmények öt tagállamban találhatók

83%
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a kutatói törzsállományunk
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