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Szabó Bálint: 1975. június 28-án születtem Budapesten. 

 

Tanulmányaim: 
1990-től '94-ig a budapesti Veres Péter Gimnáziumba jártam. 

1994-től '97-ig a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök-fizikus szakán elvégeztem a három éves 

alapképzést.  

1997 és '99 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szakán tanultam a biofizika 

szakirányon. 1999-ben szereztem jeles fizikus diplomát. 
2003-ban summa cum laude PhD fokozatot szereztem az ELTE Fizika Doktori Iskolájában 3 éves 

állami ösztöndíj után. 

 

Munkahelyeim: 

2001: kutató asszisztens, Nathan Kline Institute, NY, USA. 

2004: posztdoktor, MTA Biológiai Fizika Kutatócsoport. 
2004-: egyetemi adjunktus, ELTE Biológiai Fizika Tanszék. 

 

Elnyert ösztöndíjak és pályázatok: 

2005-7: OTKA F49795. 

2005-7: GVOP-3.3.1.-05/1.-2005-07-0003/3.0 

2008-9: Innocsekk KM-CSEKK-2006-00282 
2013-: 3 éves Bolyai Ösztöndíj 

2015: MEDinPROT Szinergia II pályázat. 

 

Kutatómunkám: 

1997-től két évig a KFKI Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében végeztem 
pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatokat szén nanocsöveken. 

 

1999-től az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén atomi erőmikroszkóppal és optikai mikroszkóppal 

vizsgálok sejttenyészeteket. 2001-ben MRI kísérletekben vettem részt a Nathan Kline 

pszichiátriai kutatóintézetben. 

 
2008-tól elsősorban egyedi sejtek mikroszkópon történő hidrodinamikai manipulálásával, 

válogatásával foglalkozom saját fejlesztésű műszer alkalmazásával. 

 

2013-tól Horváth Róbert Lendület kutatócsoportjának tagjaként optikai bioszenzorokon 

vizsgáljuk a sejtadhézió kinetikáját. 
 

2016-tól robotizált piezoelektromos sejtválogató mikropipetta fejlesztésén dolgozom.  

 

Tudománymetriai adataim: 

33 referált tudományos közleményem jelent meg nemzetközi folyóiratokban és 6 találmányt 

nyújtottam be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, melyek közül eddig 2 jutott el a szabadalomig. 
Független hivatkozásaim száma az MTMT szerint: 657. H-indexem 14. A teljes idézettségem a 

Google Scholar szerint: 1111. Bővebb szakmai információ a weboldalamon, 

http://balintszabo.web.elte.hu, illetve a Google Scholar profilomban található. 

 

Az általam végzett műszerfejlesztések: 
Először a középiskolai éveim végén vettem részt műszerfejlesztésben, mellyel elnyertem az 

Országos Ifjúsági Innovációs Verseny különdíját. Később, 2004-től kezdődően számos 

fejlesztésen dolgoztam az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén. Mikroszkóp inkubátorok fejlesztésére 

spin-off vállalkozást alapítottunk 2005-ben. Ezt követően egyedi élő sejtek detektálását és 

válogatását oldottam meg mikroszkópon, mely jelentős nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az 

általunk fejlesztett automatizált sejtválogató mikropipetta sikeresen működik számos 
laboratóriumban világszerte. 

 

 

Budapest, 2018. november 6.     Szabó Bálint 


