
1. sz. melléklet 

 

A Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola elérhetőségei 

 

Postacím:        Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

3515 Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület 107. 

Telefon:         46- 565-090 (Dékáni Hivatal) 

Fax:                46- 565-408 (Dékáni Hivatal) 

e-mail:            makdekani@uni-miskolc.hu          

honlap:       http://www.kerpely.uni-miskolc.hu 

 

TDT elnöke:  Prof. Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, intézetigazgató 

   Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, 

   06/46/565-111/15-45 

   femvali@uni-miskolc.hu 

 

TDT elnökhelyettese: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, dékán 

   Energia és Minőségügyi Intézet 

   06/46/565-111/10-23 

   arpad.palotas@uni-miskolc.hu 

 

TDT titkára:  Kissné Dr. Svéda Mária tudományos főmunkatárs 

   ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport  

   06/46/565-111/15-06 

   femmaria@uni-miskolc.hu 

 

A Doktori Iskola doktorjelölti ügyekkel megbízott előadója: 

   Solczi Ágnes dékáni referens  

   06/46/565-090 

   makdoktori@uni-miskolc.hu 

 

A Doktori Iskola magyar doktoranduszi ügyekkel megbízott előadója: 

   Balázsdi-Szabó Gabriella ügyvivő szakértő 

   06/46/565-111/20-72 

   rekkdhpg.@uni-miskolc.hu 

 

A Doktori Iskola külföldi doktoranduszi ügyekkel megbízott előadója: 

   Solczi Ágnes dékáni referens 

   06/46/565-090 

   makdoktori@uni-miskolc.hu 

 

A Doktori Iskola NEPTUN ügyeinek intézője: 

   Stumpf Éva mérnöktanár 

   06/46/565-111/10-23 

   tuzseva@uni-miskolc.hu 
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2. sz. melléklet 

 

A Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola törzstagjai 

 

1) Dr. Barkóczy Péter (1976) 

PhD (2004, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi tanár (ME) 

2) Dr. Baumli Péter (1976) 

PhD (2009, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi tanár (ME) 

3) Dr. Benke Márton (1981) 

PhD (2010, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi docens (ME) 

4) Dr. Czél György (1962) 

PhD (1998, anyagtudomány, habilitált (2017) egyetemi tanár (ME) 

5) Dr. Gácsi Zoltán (1951) 

MTA doktora (2004, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)  

6) Dr. Hernádi Klára (1960) 

MTA doktora (2004, kémiai tudományok), egyetemi tanár (ME)  

7) Dr. Kaptay György (1960) 

MTA rendes tagja (2022), egyetemi tanár (ME) 

8) Dr. Kékesi Tamás (1960) 

MTA doktora (2006, műszaki tudomány), egyetemi tanár (ME)  

9) Dr. Marossy Kálmán (1949) 

PhD (1998, kémiai tudományok), habilitált (2004), professor emeritus (ME) 

10) Dr. Mertinger Valéria (1966) 

MTA doktora (2018, anyagtudomány), egyetemi tanár (ME). 

11) Dr. Nagy Miklós (1976) 

PhD (2005, kémiai tudományok), habilitált (2017), egyetemi docens (ME) 

12) Dr. Palotás Árpád Bence (1966) 

MTA doktora (2018, anyagtudomány), egyetemi tanár (ME) 

13) Dr. Szőri Milán (1980) 

PhD (2009, kémiai tudományok), habilitált (2021), egyetemi docens (ME) 

14) Dr. Török Tamás (1951) 

MTA doktora (2007, műszaki tudomány), professor emeritus (ME) 

15) Dr. Viskolcz Béla (1967) 

CSc (1998, kémiai tudományok), habilitált (2015) egyetemi tanár (ME) 

 

A Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola törzstag emeritusai 

 

16) Dr. Bárány Sándor (1937) 

kémiai tudományok doktora (1982, kémia tudomány, 1993-ban Magyarországon 

honosítva), professor emeritus (ME)  

17) Dr. Bárczy Pál (1941) 

CSc (1976, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)  



18) Dr. Roósz András (1945) 

MTA rendes tagja (2004, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)  

19) Dr. Szűcs István (1946) 

CSc (1997, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)  

 
 

 



Az Anyagtudományok és –technológiák Tudományági Doktori Tanács tagjai 

(2022. július 1-től) 
 

Elnök: 1. Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár (DSc) 
Elnökhelyettes: 2. Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár (DSc) 
 
Szavazati jogú egyetemi tagok  

3. Dr. Gácsi Zoltán professor emeritus (DSc) 
4. Dr. Kaptay György egyetemi tanár (DSc, MTA rendes tagja) 
5. Dr. Viskolcz Béla egyetemi tanár (CSc, habil.) 

 
Szavazati jogú külső tagok 

6. Dr. Beke Dezső professor emeritus (DSc) 
7. Dr. Belina Károly egyetemi tanár (PhD) 
8. Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár (DSc) 

9.    1 fő szavazati jogú doktorandusz tag az aktuális tanulmányi évre történt 

választás alapján 

Tanácskozási jogú egyetemi tagok 
1. Dr. Bárczy Pál, professor emeritus (CSc, habil.) 
2. Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár (DSc) 
3. Dr. Kocserha István, egyetemi docens (PhD) 
4. Dr. Marossy Kálmán, professor emeritus (PhD, habil.) 
5. Dr. Tóth László, Professor Miskolcinensis (CSc) 
6. Dr. Török Tamás, professor emeritus (DSc)  
7. Dr. Varga László, egyetemi docens (PhD) 

 
Titkár (nem tagja a Tanácsnak):  Kissné Dr. Svéda Mária tudományos főmunkatárs (PhD) 
 
EDT belső tagja:  Dr. Mertinger Valéria (DSc) egyetemi tanár 
EDT belső tagja:  Dr. Gácsi Zoltán (DSc) professor emeritus 
EDT póttagja:  Dr. Palotás Árpád Bence (DSc) egyetemi tanár 
EDT külső tagja:  Dr. Szabó Péter János (DSc) egyetemi tanár, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 
Tanulmányi Bizottság 
Elnök: Dr. Benke Márton egyetemi docens 
Tagok: Kissné Dr. Svéda Mária tudományos főmunkatárs 

1 fő doktorandusz az aktuális tanulmányi évre történt választás alapján 
Balázsdi-Szabó Gabriella, tanulmányi ügyekkel foglalkozó munkatárs 
Solczi Ágnes, külföldi hallgatókkal foglalkozó munkatárs 

 



4. sz. melléklet 

 

 

A Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola  

tématerületei és tématerület vezetői 

 

 

− Kémiai metallurgia Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár (DSc) 

  

− Öntészet Dr. Varga László egyetemi docens (PhD) 

  

− Határfelületi- és nanotechnológiák Dr. Kaptay György, egyetemi tanár (DSc) 

  

− Fémek képlékenyalakítása  Dr. Tóth László, Professor Miskolcinensis (CSc) 

  

− Fémtan, hőkezelés Dr. Mertinger Valéria, egyetemi tanár (DSc) 

  

− Anyaginformatika Dr. Gácsi Zoltán, professor emeritus (DSc) 

  

− Űranyagtudomány és technológia Dr. Bárczy Pál, professor emeritus (CSc, habil) 

  

− Nagyhőmérsékletű berendezések és 

hőenergiagazdálkodás 
Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár (DSc) 

  

− Kerámiák és technológiáik  Dr. Kocserha István, egyetemi docens (PhD)  

  

− Polimertechnológia Dr. Marossy Kálmán, professor emeritus (PhD) 

  

− Kémiai folyamatok és technológiák Dr. Viskolcz Béla, egyetemi tanár (CSc, habil) 

 



5. sz. melléklet 

 

Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE 

 

A doktori cselekmények minőségbiztosítása sokrétű, melyet az egyetemi szabályzat III. fejezete 

(12. §) részletesen tárgyal. Ezen elvek érvényesülését a Tudományági Doktori Tanács – a 

Doktori Tanulmányi Bizottság jelentése alapján - rendszeresen ellenőrzi.  

 

1. A megszerzett PhD fokozat minőségét az alábbiak biztosítják: 

− A felvételi eljárásban az Egyetemi Doktori Tanács által elfogadott felvételi felhívást a 

Neptun rendszeren keresztül a hallgatók közvetlenül is megkapják, illetve a Doktori 

Iskola honlapjára is feltöltésre kerül a képzés meghirdetése. 

− A felvételi bizottság kijelölésénél a Tudományági Doktori Tanács fokozottan ügyel arra, 

hogy abban nem lehetnek tagok az új doktoranduszok témavezetői, de valamennyi 

tématerület képviseltesse magát. 

− A felvételi eljárás során a Jelölt eddigi teljesítményének korrekt felmérése után a 

legalkalmasabb jelöltek felvételére kerül sor. 

− A témavezetők a Kar legkiválóbb oktatói, akik a tudományos közéletben folyamatosan 

jelen vannak, rangos folyóiratokban publikálnak, nemzetközi konferenciákon előadnak.  

− A meghirdetett tudományos témák kapcsolódnak a tudományterület nemzetközi 

trendjéhez. 

− A témavezető kijelölésénél és engedélyezésénél a Tudományági Doktori Tanács 

felülvizsgálja, hogy a publikációi között van-e olyan, amelyet a doktoranduszok 

fokozatszerzési eljárásában elfogadna a védés feltételeként, amennyiben nincs, akkor 

nem támogatja a témavezetést. 

− A Tudományági Doktori Tanács ragaszkodik ahhoz, hogy nappali ösztöndíjas 

hallgatónak legalább a felelős témavezetője legyen a Miskolci Egyetem oktatója, 

kutatója, illetve hivatalosan tartozzon valamely intézethez. 

− A PhD tárgyak előadói magasan kvalifikált, tudományos fokozattal rendelkező oktatók, 

kutatók.  

− A meghirdetett tárgyakat és azok tematikáját minden tanév kezdetén a TB áttekinti, és 

amennyiben szükséges, módosítási javaslatot tesz. 

− Az új előírásoknak megfelelően került kialakításra a Doktori Iskola képzési terve a 2016. 

szeptember 1. után belépőkre vonatkozóan, ügyelve arra, hogy a feszített idősávokban 

valós teljesítmények alapján kerüljön sor az értékelésre. A kötelező tárgyakon kívül két 

olyan fakultatív jellegű, kötelezően teljesítendő – 2 kredites – tárgyat vezetett be a Tanács 

(Kutatástan, Tudományos adatbáziskezelés), amelyek segítik a doktoranduszok 

mindennapi tevékenységét, tudománymetriai eredményeik elérését. 

− A komplex vizsgára bocsátás feltételeinek meghatározásánál fontos szempont volt, hogy 

a témavezető is felelősen vegyen részt a doktorandusz munkájának értékelésében, ezért 

került bevezetésre, hogy előzetesen írásban, és a vizsgán szóban is nyilatkoznia kell. 

− A disszertáció megvédésének feltétele az eredmények rangos folyóiratokban való 

közzététele, éppen ezért a témavezető és a fogadó intézetek segítik, támogatják a 

doktoranduszok publikálási tevékenységét, és tudományos konferenciákon történő 

részvételét. 

− A tudományos tevékenység előrehaladását félévenként szervezendő kutatószeminárium 

megtartásával igazolja a hallgató. A Képzési terv úgy került kialakításra, hogy a negyedik 



félév teljes egészében a doktoranduszok komplex vizsgára történő felkészülését segítse, 

ezért abban a félévben nem tartanak külön kutatószemináriumot, és tantárgyi 

kötelezettségeiket is teljesíteniük kell a harmadik félév végéig. 

− A komplex vizsgával kapcsolatos eljárási kérdéseket a Tudományági Doktori Tanács 

külön ügyrendben szabályozta. 

− A disszertáció bírálói és a bíráló bizottság tagjai a szakterület kiemelkedő tudósai. Itt is, 

mint ahogy a doktori folyamatok általános lépéseinél is fontos tényező az 

összeférhetetlenség vizsgálata és az, hogy a tagok az adott tudományterületen aktív 

kutatás-fejlesztési tevékenységet folytassanak. 

 

2. A munka nyomon követésének fő eszközeként kiemelt jelentősége van az elektronikus 

adatlapoknak. Az elért eredmények regisztrációja ezáltal biztosított, valamint a kérelmek 

(évkihagyás, vizsgahalasztás, tantárgyfelvétel, tantárgymódosítás, abszolutóriumkérés, 

publikáció elfogadtatás, szigorlat, nyelvvizsga, műhelyvita, bírálóbizottság kijelölése stb.) 

is dokumentáltak. Ez ad lehetőséget a képzés és fokozatszerzés ügyeinek objektív és 

naprakész intézésére. Emellett természetesen elvárás, hogy a doktorandusz kérelmeiről, 

teljesítményeiről a témavezető is tudjon, ezért valamennyi hallgatói kérelmet és beadványt 

a Tudományági Doktori Tanács csak akkor tárgyal, ha azt a témavezető is ellenjegyezi. 

 

3. A Kerpely Antal Doktori Iskola a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara 

graduális képzésére épül; a Kar a végzett mérnökeivel is szoros kapcsolatot tart a 

találkozók kialakult gyakorlata révén, a PhD-t szerzettekkel még inkább. A kapcsolattartás 

terén kiváltképp szerepe van a volt doktorandusz vezetőknek, s a Doktori Iskola azon 

tagjainak, akik a képzés során valamilyen kapcsolatba kerültek a doktorandusszal. E 

kapcsolattartás célja kettős: aki már PhD-t szerzett, azt meg kell nyerni a posztdoktori 

tevékenységen túlmenően a doktori képzésünk támogatására; aki pedig 2016 előtt folytatta 

tanulmányait a Doktori Iskolában, és abszolutóriuma birtokában még értekezésén dolgozik 

azt meg kell nyerni tevékenységének folytatására.  
 

4. A Doktori Iskola folyamatos és hosszú távú működésének és akkreditációjának biztosítása 

érdekében az alábbi követelményrendszert állapítja meg. 

a) A Doktori Iskola törzstagja az lehet, aki megfelel a doktori iskolákról, a doktori képzés 

rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 2.§ (3) 

bekezdésében, és 3. §-ában megfogalmazott feltételeknek, továbbá: 

− kutatási tevékenysége aktív, folyamatos és dokumentáltan eredményes, 

tudományos publikációkban, illetve alkotásokban ölt testet.  

− nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkezik: van 

minimum két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikke, vagy legalább egy elismert 

nemzetközi kiadó által kiadott monográfia szerzője,  

− az utóbbi 5 évben megjelent 5 publikációja azt mutatja, hogy publikációs aktivitása 

színvonalas és folyamatos,   

− a teljes életpálya 5 publikációja magas presztízsű, ezzel igazolja, hogy szakterületén 

magas szintű tudományos tevékenységet folytat(ott), amelyet a nemzetközi kutatói 

közösség számára hozzáférhető helyen publikált, és ezek a publikációk független 

idézetekben is mérhető hatást váltottak ki, 

− publikációinak listája és a tudománymetriai adatai elérhetők, a www.mtmt.hu-ból 

importálva,  

− folyamatosan, aktívan részt vesz a Doktori Iskola tevékenységében, 

− a doktori képzéssel kapcsolatos tevékenységének több mint 70%-át abban a Doktori 

Iskolában fejti ki, amelynek törzstagja, 



− belépő új törzstagok esetén nyilatkozat leadása szükséges a Doktori Iskola 

vezetőjének a Miskolci Egyetemmel fennálló jogviszonyáról, valamint a Doktori 

Iskolában a törzstagi és az ehhez rendelt témavezetői tevékenység vállalásáról. 

b) A Doktori Iskolában oktató az lehet, aki tudományos fokozattal rendelkezik, és a 

doktori tárgy meghirdetését a Tudományági Doktori Tanács jóváhagyta. 

c) A doktori témát a 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése határozza meg. 

d) A Doktori Iskolában témakiíró az lehet, aki megfelel a doktori iskolákról, a doktori 

képzés rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (4) 

bekezdésében, megfogalmazott feltételeknek. 

e) A Doktori Iskolában témavezető az lehet, aki megfelel a doktori iskolákról, a doktori 

képzés rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (5) 

bekezdésében, megfogalmazott feltételeknek, és a kiírt témájára doktorandusz 

jelentkezett. 

f) A témakiírókra, témavezetőkre, társtémavezetőkre vonatkozó további feltételek: 

− önálló témakiíró/témavezető az lehet, aki legalább 5 éve szerzett doktori fokozatot,  

− társtémakiíró, társtémavezető lehet az, aki legalább 3 éve szerzett doktori fokozatot, 

− van min. két Q2-es publikációja 

− a témakiírási időszakhoz képest az utóbbi öt évben legalább 5 db, és teljes 

pályafutása alatt további legalább 5 tudományos közleménye van 

− van angol nyelvi kompetenciája az alábbiak alapján: 

1. min. 1 hónap külföldi kutatói/oktatói munka időtartama, 

2. min. 3 külföldi konferencián aktív előadóként részvétel, 

3. min. 1 félév, vagy min. 1 tárgy angol nyelvű oktatásában és diplomamunka 

konzultálásában szerzett tapasztalat, 

4. min. 5 angol nyelvű publikáció, 

5. min. 1 nemzetközi publikáció társszerzője, 

Az 1-5. pont közül min. három feltételnek kell teljesülnie a témakiírói/témavezetői 

jóváhagyáshoz, a beérkezett kérelmeket a Tanulmányi Bizottság áttanulmányozza, 

jóváhagyásáról a Tudományági Doktori Tanács dönt. 

A belépő új oktatók, témavezetők és témakiírók esetén nyilatkozat leadása szükséges a 

Doktori Iskola vezetőjének a fenti pontok meglétéről. 

g) Valamennyi esetben történő döntéshozatalnál csak az MTMT adatbázisban megjelenő 

adatokat lehet figyelembe venni, a publikációs tevékenységet az MTMT-ben szereplő 

adatokkal kell bizonyítani. Az MTMT adatbázisában nem szereplő tudományos művek 

a publikációs tevékenységek megítélése során nem vehetők figyelembe.  

 

  


