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1. Leíró, értékelő rész  
 

1.a.) A Doktori Iskola bemutatása 
 

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola a Miskolci Egyetem Anyag- és 
Kohómérnöki Karára 1994-ben akkreditált „Metallurgia” doktori programra épülően kapott  akkredi-
tációt a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000/10/III/2.4/1-i határozatával. 

Ezen Doktori Iskola a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX törvény alapján a 
doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001 (IV.3.) Korm.rend., ill. a MAB állásfog-
lalásai figyelembe vételével alakult meg, működését a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott. A 
Miskolci Egyetem Doktori Képzés és a Doktori (Phd) Fokozatszerzés Szabályzata alapján végzi.  

A MAB 2015/6/XI/12/2/885. sz. határozata alapján a Doktori Iskola – a Miskolci Egyetem                          
33. azonosítószámú anyagtudományok és technológiák besorolással – megfelel minősítést kapott.  

 
A Doktori Iskola a műszaki tudományok tudományterületen, azon belül az anyagtudományok és 

technológiák tudományágban tevékenykedik. Az általa kiadható doktori fokozat tudományágának 
megnevezése: anyagtudományok és –technológiák. 

 
A Doktori Iskola az anyagtudományok és technológiák kutatatási területén belül                                        

11 tématerületen kínál kutatási lehetőséget doktoranduszai számára, melyek a következők: 
 

Tématerület megnevezése Tématerület vezetője 

1. Kémiai metallurgia  Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár (DSc) 
2. Öntészet Dr. Varga László, egyetemi docens (PhD)  

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

4. Fémek képlékenyalakítása  Dr. Krállics György, egyetemi docens (CSc) 
5. Fémtan, hőkezelés  Dr. Mertinger Valéria, egyetemi tanár (DSc) 

6. Anyaginformatika Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár (DSc) 

7. Űranyag tudomány és technológia Dr. Bárczy Pál, professor emeritus (CSc) 

8. Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergia-
gazdálkodás  

Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár (DSc) 

9. Kerámiák és technológiáik  Dr. Gömze A. László, egyetemi tanár (CSc) 
10. Polimertechnológia  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár (CSc) 

11. Kémiai folyamatok és technológiák Dr. Viskolcz Béla egyetemi tanár (CSc) 
 
A doktori program az alkalmazott mérnöki tudományok széles spektrumát fogja át. A program cél-

kitűzése az egyetemi diplomára – a kar anyagmérnöki, valamint kohómérnöki mesterképzésére – épü-
lő olyan tudományos továbbképzés, amelynek keretében a képzésben résztvevők a korszerű matema-
tikai, kémiai, mechanikai, fizikai és anyagtudományi alapismeretekre építve elsajátítják az anyagtu-
dományi folyamatok és rendszerek kutatásának, tervezésének és fejlesztésének legfontosabb ismere-
teit. Képessé válnak a korszerű mérnöki módszerek kidolgozására, alkalmazására és továbbfejleszté-
sére. 

 
A fő kutatási terület - a hozzá tartozó 11 tématerület és azon belüli speciális irányok területén - ki-

emelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a technológiai folyamatokat helyesen, a valóságos viszonyo-
kat minél tökéletesebben leíró modellek kerüljenek kidolgozására és elméleti elemzésre, valamint 
annak, hogy a gyártási rendszerek tervezésének korszerű módszerei, a számítógépes mérnöki mód-
szerek alkotó alkalmazása és továbbfejlesztése súlyponti kutatási téma legyen. A jelölt kutatómunkája 
kapcsán az innovatív képesség fejlesztését, az önálló kutatás szervezésére való készség megalapozását 
a program szintén alapvetőnek tekinti. 
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A doktori iskola keretében a szakképzés mellett ki akarjuk fejleszteni a döntéshozó, problémameg-
oldó készséget, és fel kívánjuk készíteni a Jelölteket a változó, fejlődő társadalomban való életre. 

A színvonalas képzés és a tudományos igényű értekezések elkészítése érdekében a doktori tovább-
képzés - többek között - igen nagy súlyt helyez az egyetemi képzésben szerzett természettudományi 
ismeretek bővítésére, annak elmélyítésére, a kísérlettervezéshez szükséges ismeretek szélesítésére, 
továbbá a legfrissebb szoftvertechnológiai eredmények megismerésére. 

 
A képzési program két részből áll. Ezek: A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés. A dok-

tori fokozat megszerzésére a Műszaki és Anyagtudományi Kar gondozásában lévő doktori képzés ke-
retében nappali tagozatos szervezett képzésben, egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben, illetve 
szervezett képzésen kívüli egyéni felkészüléssel lehet felkészülni. A doktori képzés eredményes lezá-
rását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szi-
gorlat letételére, az értekezés benyújtására, illetve megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek 
(pl. nyelvismeret, publikáció stb.) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésre és 
a doktori oklevél átadására. 

 
A jogszabályi változások alapján, a 2016. szeptember 1-től belépőkre új szabályok vonatkoznak. A 

doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges tudásszint /ismeretanyag/ és tudományos kutatói gya-

korlat megszerzését segíti elő, mely ösztöndíjas és önköltséges képzés keretében folyik. A doktori képzés, az 

első „képzési és kutatási”, és sikeres komplex vizsga után a második „kutatási és disszertációs”, legfeljebb 

4-4- féléves szakaszokra tagolódik. A második szakasz része a disszertáció elkészítése, melynek beadásával 

elkezdődik a fokozatszerzési eljárás. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a dok-

tori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania.  

 
A tudományos pálya iránt leginkább érdeklődő és alkalmas MSc mérnökeink a Kar – elismerten 

eredményes – doktori képzésén folytathatják tanulmányaikat, melyhez évente 5-6 állami ösztöndíj 
elnyerésére nyílik lehetőségük. A Kar doktori iskolájában jelenleg 20 fő nappali ösztöndíjas és 10 fő 
egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben résztvevő, valamint 2 fő szervezett képzésen kívüli 
egyéni felkészülő doktorandusz vesz részt a képzésben és évente átlagosan 4-5 fő szerez PhD okleve-
let.  

A vállalatok szakember igényét – indirekt módon – jelzi a minden évben rendszeresen levelező ta-
gozatra, illetve projekt finanszírozású nappali tagozatos képzésre jelentkező hallgatók viszonylag 
nagy száma. 

 
Az Oktatási Hivatal FF/1245-2/2015. számú határozata szerint – a Miskolci Egyetem Szenátusának 

216/2015. számú határozata alapján – a 2015/16-os tanév I. félévétől a Doktori Iskola képzési nyelve 
a magyar mellett az angol is. 2015. szeptember 1-jétől egy fő, majd a második félévtől még egy fő 
kezdte meg az angol nyelvű képzésben tanulmányait. A 2016/17-es tanévtől 11 fő Stipendium Hunga-
ricum ösztöndíja hallgató kezdte meg tanulmányait, majd a 2017/18-as tanévtől további 2 fő. Jelenleg 
összesen 21 külföldi hallgató folytatja tanulmányait a Doktori Iskolában, 18 fő Stipendium Hungari-
cum ösztöndíjas és 3 fő önköltséges képzésben. 

  
A felvételi eljárás során a jelölt eddigi teljesítményének korrekt felmérése után a legalkalmasabb je-

löltek felvételére kerül sor. 
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Az elmúlt öt évre vonatkozó anonimizált statisztikát az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

Tanév Jelentkező 

Tanulmányi ered-
mény 

TDK és publikációs 
pontszám 

Felvételi beszélge-
tés 

Összesen 

pontozási szempont/ 
50 max. pontszám 

pontozási szempont/ 
30 max. pontszám 

pontozási szempont/ 
10max. pontszám 

100 max. pont-
szám 

2004/15. 

F1 43,47 22 10 75,47 

F2 46,53 30 6 77,13 

F3 35,93 29 7 71,93 

F4 44,77 30 10 84,77 

F5 38,87 25 10 73,87 

F6 42,53 19 10 71,53 

F7 43,73 11 9 63,73 

F8 48,47 30 10 88,47 

F9 47,17 25 10 82,17 

2015/16 

F10 40,47 25 8 73,47 

F11 36,87 16 10 62,87 

F12 45,50 17 8 70,50 

F13 48,10 21 5 75,10 

F14 42,27 18 10 66,27 

F15 47,77 27 10 84,77 

F16 49,90 30 10 89,90 

F17 41,07 17 10 68,07 

F18 44,30 20 10 74,30 

F19 44,20 6 10 68,20 

F20 44,63 26 10 80,63 

F21 45,67 5 10 70,67 

F22 47,93 7 10 64,93 

2016/17 

F23 43,73 16 10 69,73 

F24 43,87 14 10 67,87 

F25 48,53 30 10 90,53 

F26 44,70 30 10 84,70 

F27 47,50 23 10 80,50 

F28 45,93 21 10 76,93 

F29 47,00 9 10 66,00 

F30 40,93 30 10 80,93 

F31 44,60 30 8 82,60 

2017/18 

F32 46,87 30 8 87,87 

F33 46,90 30 9 85,90 

F34 48,67 24 10 82,67 

F35 41,07 12 8 61,07 

F36 48,60 30 9 87,60 

F37 49,33 30 9 88,33 

F38 46,10 26 9 81,10 

F39 45,57 30 10 85,57 

F40 44,97 18 9 71,97 

2018/19 

F41 48,13 30 6,8 84,93 

F42 48,63 29 7,2 84,83 

F43 39,60 30 10 79,60 

F44 48,97 30 8,4 87,37 

F45 47,80 30 9,4 90,20 

F46 46,73 30 9,6 86,33 

F47 47,20 30 9 88,20 

F48 40,27 30 2,4 72,67 

F49 45,77 30 5,8 81,57 

F50 50,00 30 10 90,00 

 V1 41,53 - - - 

 V2 38,33, - - - 

F: felvett; V:visszavonta jelentkezését 
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Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok 

Tanév Jelentkező 

Tanulmányi 
eredmény 

Nyelvismeret 
TDK és publi-
kációs pont-

szám 

Felvételi be-
szélgetés 

Összesen 

pontozási szem-
pont/ 
100% 

pontozási szem-
pont/ 
100% 

pontozási szem-
pont/ 
100% 

pontozási szem-
pont/ 
100% 

100 % max. 
pontszám 

2016/17 

F1 100 90 100 100 97,5 

F2 100 100 100 100 100 

F3 100 100 100 100 100 

F4 90 100 70 100 90 

F5 100 100 100 100 100 

F6 100 50 100 100 87,5 

F7 100 50 100 100 87,5 

F8 100 100 - 100 75 

F9 100 50 100 - 62,5 

F10 100 100 100 100 100 

F11 100 100 - 100 75 

F12 100 100 50 100 87,5 

2017/18 

F13 100 90 100 90 95 

F14 95 90 90 100 93,75 

F15 100 100 80 100 95 

F16 90 90 90 90 90 

F17 100 100 80 100 95 

F18 70 90 100 80 85 

F19 80 80 50 90 75 

F20 70 60 80 70 70 

F21 60 90 40 70 65 

F22 90 80 60 90 80 

2018/19 

F23 85 94 60 84 80,75 

F24 100 100 100 100 100 

F25 100 100 100 100 100 

F26 95 97,5 97,5 100 96,65 

F27 100 80 100 100 95 

F28 82,5 96,25 55 90 80 

F29 93,3 100 100 93,3 96,65 

F30 87,5 81,25 65 78,75 78,125 

F31 80 80 80 80 80 

F32 100 100 60 100 90 

F33 97,5 100 100 97,5 98,75 

 N1 100 100 - 25 56,25 

 N2 60 20 60 60 50 

 N3 40 50 40 40 42,5 

 N4 40 70 50 40 50 

 N5 60 70 40 60 57,5 

 N6 60 40 70 40 52,7 

 N8 50 50 50 50 50 

 N9 60 60 60 60 60 

 N10 50 50 50 50 50 

 N11 40 40 50 50 45 

 N12 50 30 50 50 45 

 N13 100 20 - 80 50 

 N14 60 60 60 60 60 

 N15 50 50 50 50 50 

 N17 50 50 50 50 50 

 N18 35 42,5 95 42,5 53,75 

F: felvett 
N-nem javasolt a felvétele  
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A doktori felvételi eljárás során a felvételi bizottság minden esetben megvizsgálja a benyújtott do-

kumentumokat, és meghallgatja a jelöltet, majd pontozólapon értékeli teljesítményét. Az elért pont-
számok alapján rangsort állapít meg a felvételi bizottság, és ennek figyelembevételével történik a ja-
vaslat a tényleges felvételre. 

 A benyújtott felvételi dokumentumok előzetes átvizsgálása alapján, vagy a hiánypótlási határidő 
eredménytelen elmaradása esetén a jelöltet szóban, vagy írásban értesíti a bizottság, ha nem teljesíti a 
felvételhez szükséges minimális követelményeket, és tájékoztatja, hogy lehetősége van a jelentkezési 
kérelmét visszavonni, és a feltételek teljesülése esetén egy későbbi időpontban újból benyújtani. A 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas felvételi eljárásokban fordulnak elő olyan nyilatkozatok, hogy a 
Doktori Iskola nem kívánja fogadni a jelentkezőt, természetesen megfelelő szakmai indokok alapján. 

 
A témavezetők a Kar legkiválóbb oktatói, akik a tudományos közéletben folyamatosan jelen vannak, 

rangos folyóiratokban publikálnak, nemzetközi konferenciákon adnak elő. A meghirdetett tudomá-
nyos témák kapcsolódnak a tudomány terület nemzetközi trendjéhez. 

 
A doktorandusz teljesítményét a Kar kredit-rendszerrel értékeli. A doktori képzésben legalább 240 

kreditet kell teljesíteni. A doktorandusznak a komplex vizsgára történő jelentkezéskor igazolnia kell 
legalább 90 kredit összegyűjtését. A kutatási és disszertációs szakaszt az a doktorandusz kezdheti 
meg, aki sikeres komplex vizsgát tett, négy lezárt félévvel rendelkezik és az első négy félév alatt leg-
alább 120 kreditet és ezen belül valamennyi tanulmányi kreditet összegyűjtötte. Egyéni felkészülők 
esetében akkor folytatható le a komplex  vizsga, amennyiben min. a 120 kredit elismerésének fel-
tételei fennállnak. 

 
A doktori iskolában felvehető tantárgyak listáját a működési szabályzat 7. sz. melléklete tartalmaz-

za, mely az egyes tantárgyak tematikájával együtt a Doktori Iskola honlapján folyamatosan megte-
kinthető.  

A PhD tárgyak előadói magasan kvalifikált, tudományos fokozattal rendelkező oktatók, kutatók. 
A vizsgák és szigorlat letételén kívül az önálló kutatómunkára való felkészítést is segítendő, a je-

löltnek publikálni, előadási anyagokat, kutató munkájáról szakmai beszámolókat kell készítenie egy 
minimális kreditpontszámot elérő mértékben.  

A saját kutatási témájában való előrehaladását a kutatószemináriummal bizonyítja a jelölt. A kuta-
tószemináriumok a disszertáció készítésére való felkészülést szolgálják, azok megfelelő tematikai 
rendszert alkotnak.  

A doktorandusz a képzés során oktatói feladatokat is vállalhat, illetve segítő módon közre is mű-
ködhet az illetékes tanszék meghirdetett tantárgyi előadásain és gyakorlatain. 

Felkészültségüket segítendő, a doktorandusz a kutatóhelyen folyó kutatásokhoz kapcsolódó felada-
tokba is bevonható.  

A kredit-rendszer szigorúan meghatározza a vizsgákkal és kutatómunkával elérhető pontszámot, és 
de lehetőséget ad, hogy a minimálisként előírt pontszámon felüli a hallgató további kreditpontokat 
szerezzen (pl. fakultatív tárgy felvétellel). 

A képzés során a doktorandusznak jártasságot kell szereznie a megfelelő formátumú és színvonalú 
tudományos publikálásában is. A saját kutatási eredményeit első szerzőként, a témavezető és más 
közreműködő társszerzőségével, rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban is meg kell jelenítenie az 
eljárás sikeres befejezéséig. A témavezetőnek kötelessége a doktorandusz által írt kéziratok részletes 
felülvizsgálata és a szükséges kiigazítása. A fokozatszerzés feltétele, hogy a doktorandusznak legyen 
legalább egy megjelent és egy közlésre elfogadott olyan rangos publikációja, amelyben a doktorandusz 
első szerzőként szerepel. Ezek közül legalább az egyik rangos nemzetközi folyóiratban jelenjen meg – 
impakt faktorral vagy a benyújtás időpontjában legalább Q3-as minősítéssel rendelkezzen – , a másik 
rangos magyar nyelvű folyóiratban is megjelenhet.  

A Tudományági Doktori Tanács fontos feladatának tekinti a magas szintű felvételi követelmények 
fenntartását, a tanterv előírásainak, követelményeinek figyelemmel kísérését, pénzügyi lehetőségek 
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függvényében a tárgyi feltételek koncentrált fejlesztését, valamint az értekezések nemzetközi megmé-
rettetésének lehetővé tételét.  

 

1.b.) A Doktori Iskola eredményei az utóbbi öt évben  
 

A Karon a doktori képzésnek több, mint 80 éves múltja van, és idén a PhD képzés 25. évét fejezzük 
be. A Karon jelenleg akkreditált Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola mű-
ködtetését az Egyetem Doktori Szabályzata alapján folytatjuk.  

 
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán, illetve jogelődjén, a Kohómérnöki Karon 

1993-tól folyik doktori képzés, melyre 1994-ben megkaptuk az akkreditációt, akkor még „Metallurgia” 
tudományágon. A képzés 2001-ben alakult át és kapott akkreditációt Anyagtudományok és Technoló-
giák Doktori Iskolaként. A karon a doktori képzésben résztvevők átlagos száma stabilnak mondható 
évente kb. 20 fő, ehhez járulnak hozzá 2016-tól az angol nyelvű képzésben résztvevők, velük együtt az 
átlagos létszám évente kb. 40 fő. A Doktori Iskola keretében évente 5-8 doktorandusz kezdi meg tu-
dományos felkészülését, közülük legalább 5 állami ösztöndíjjal. Évente átlagban 4-5 fő szerzi meg a 
PhD fokozatot. 

  
A kari PhD képzésre az akkreditáció óta 197 doktoranduszt vettünk fel, amelyek közül 159 fő szer-

zett abszolutóriumot és 124 fő szerzett PhD fokozatot. Összehasonlításban a doktori képzés hatásfoka 
elfogadhatónak tekinthető, de célul tűztük ki elsősorban a nappali tagozatos hallgatók szigorúbb 
szakmai felügyeletét, hatékonyabb és célorientáltabb vezetését. Fokozatosan emeljük a követelmé-
nyeket a képzési kreditszerzés és a védésre bocsáthatóság terén, és a tudományos vezetőket a haté-
kony minőségbiztosítás követelményeinek a betartására kötelezzük. 

 
Megnevezés Létszám (fő) 

Összes doktorandusz 197 

Abszolutóriumot szerzett 159 

Aktív, de még nem szerzett abszolutóriumot 33 

Passzív, de még nem törölt 5 

 

Megnevezés Létszám (fő) 

Abszolutóriumot szerzett 159 

Ebből fokozatot szerzett 124 

Még nem szerzett fokozatot 35 
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PhD képzésben részt vevő hallgatók száma 

Tudományos 
továbbképzés 

Munka-
rend  

2012/13. 
tanév 

2013/14. 
tanév 

2014/15. 
tanév 

2015/16. 
tanév 

2016/17. 
tanév 

2017/18. 
tanév 

2018/19. 
tanév* 

PhD képzésben 
résztvevő hall-

gatók száma 

Ösztön-
díjas 

magyar 20 23 21 20 12 15 20 

külföldi 0 0 0 2 11 13 18 

Ön-
költséges 

magyar 14 13 13 20 21 15 10 

külföldi 0 0 0 0 2 2 3 

Egyéni 
magyar 1 0 0 0 0 1 2 

külföldi 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 
magyar 35 36 34 42 33 31 32 

külföldi 0 0 0 2 13 15 21 

Mindösszesen 35 36 34 44 46 46 53 

PhD képzésben 
az adott tanév-
ben fokozatot 

szerzettek 
száma 

Ösztön-
díjas 

magyar 3 5 2 5 4 1 3 

külföldi 0 0 0 0 0 1 0 

Ön-
költséges 

magyar 0 1 0 0 0 0 0 

külföldi 0 0 0 0 0 0 0 

Egyéni 
magyar 0 0 0 0 1 0 0 

külföldi 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 
magyar 3 6 2 5 5 2 3 

külföldi 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen 3 6 2 5 5 2 3 

*csak első félév 

 
PhD fokozatot szereztek (2014-2019) 

Jelölt 
neve 

Téma-
vezető 

Társ 
téma-
vezető 

Védés idő-
pontja 

Értekezés címe 
Cím odaíté-

lése 
Minősítés Munkahely 

Móger 
Róbert 

Farkas 
Ottó 

 
2014.03.31. 

10:00 

A nagyolvasztó-falazat 
hűtési intenzitása, tapad-
vány-kialakulási folyama-
ta és az áramló gáz metal-

lurgiai kihasználása 
között fennálló összefüg-

gés-rendszer feltárása 

2014.06.12 
summa cum 

laude 
ISD-DUNAFERR 

ZRT. 

Koncz-
Horváth 
Dániel 

Gácsi 
Zoltán 

 
2014.11.28. 

15:00 

Röntgen-fluoreszcens 
analízis alkalmazása 

elektronikai alkatrészek 
forrasztás-

technológiájában 

2015.01.30 cum laude 
Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Mezzölné 
Sinka Tünde 

Dúl Jenő  
2015.IV.16. 

11:00 

Szerkezeti inhomogenitá-
sok csökkentése gömb-

grafitos öntöttvasak 
gyártásánál 

2015.06.17 cum laude 
Le Belier Magyar-

ország Zrt. 

Pálinkás 
Sándor 

Roósz 
András 

Krállics 
György 

2015.IV.28. 
10:00 

Kvartó elrendezésű hen-
gerállvány végeselemes 

modellezése a síkkifekvé-
si hibák kimutatása érde-

kében 

2015.06.17. 
summa cum 

laude 
Debreceni Egyetem 

Vanyorek 
László 

Lakatos 
János 

Kónya 
Zoltán 

2015.VI.23. 
11:00 

Szén nanoszorbensek és 
katalizátorok előállítása 

és alkalmazási lehetőségei 
a kémiai és a környezet-

védelmi technológiákban 

2015.09.30. 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Dobó Zsolt 
Palotás 
Árpád 
Bence 

 
2016.01.23. 

10:00 

A változó feszültség 
jellemzőinek hatása az 
elektrolitikus hidrogén 
előállítás energiahaté-

konyságára 

2016.01.27. 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Gyöngyösi 
Szilvia 

Barkóczy 
Péter 

 
2016.03.22. 

13:00 

Anyagtudományi sejt-
automaták skálázási 

stratégiái 
2016.03.30. 

summa cum 
laude 

Debreceni Egyetem 

Szabó Gábor 
Mertinger 

Valéria 
 

2016.04.19. 
13:00 

Plattírozott alumínium-
lemezek komplex gyártás-
technológiai optimalizáci-

ója 

2016.05.26. 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Mikó Tamás 
Barkóczy 

Péter 
 

2016.05.17. 
11:00 

Alumínium-magnézium 
ötvözetek folyási viselke-

dése zömítés során 
2016.05.26. cum laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Tóth Judit 
Diószeghy 

Attila 
Tóth 

Levente 
2016.08.29. 

11:00 

Formázóanyagok hőfizi-
kai tulajdonságainak 

vizsgálata 
2016.09.14. cum laude  

Uramné 
Lantai 
Katalin 

Palotás 
Árpád 
Bence 

 
2017.01.09. 

10:30 

Szilárd részecske forrás-
hozzárendelése és a 

szmoghelyzet kezelése 
mérési adatokra alapozott 

statisztikai elemezés 
segítségével 

2017.01.25 cum laude 
Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13856
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13856
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13856
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13856
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=13856
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15787
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15787
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15787
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15787
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PhD fokozatot szereztek (2014-2019) 

Szűcs Máté 
Krállics 
György 

Gácsi 
Zoltán 

2017.02.22. 
11:00 

Többszintű modellezés 
alkalmazása a szimmetri-
kus és az aszimmetrikus 
hengerlési folyamatok 

vizsgálatára 

2017.03.23 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Fiser Béla 
Viskolcz 

Béla 
 

2017.04.25. 
15:00 

Theoretical Investigations 
of Glutathione – A Unique 

Antioxidant 
2017.06.21. 

summa cum 
laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Kulcsár 
Tibor 

Kékesi 
Tamás 

 
2017.06.19 

10:00 

A sósavas ónraffinálás 
elektródfolyamatainak 

értékelése újszerű vizsgá-
lati rendszerek fejlesztése 

alapján 

2017.06.21 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

Godzsák 
Melinda 

Kaptay 
György 

 
2017.10.11. 

14:00 

Acéllemezek színező 
tűzihorganyzása cink-

mangán fémolvadékkal 
2017.11.23. rite 

Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 

Thirupathi 
Kalaivanan 

Bárczy Pál  
2018.05.22. 

11:00 

Study of Zr4/Cr3 Based 
Conversion Coatings on 

Aluminium Alloys 
2018.06.23. rite  

Nagy Csaba 
Roósz 

András 
 

2018.09.07. 
09:00 

Multiphysic multiscale 
numerical simulation of 

the solidification of binary 
and ternary alloys under 

forced convection 

2019.01.30. rite 

Starters E-
Components Genera-

tors Automotive 
Hungary Kft 

 

Cseh Dávid 
Mertinger 

Valéria 
 

2018.11.22. 
10:00 

Maradó feszültség relaxá-
ciója fárasztó igénybevé-

tel közben 
2019.01.30. rite 

HAUNI Hungária 
Gépgyártó Kft. 

Nagy Gábor 
Wopera 
Lászlóné 

Lovrity 
Zita 

2019.03.08. 
09:00 

Étkezdei hulladékok 
pirolízis útján történő 

hasznosításának vizsgála-
ta 

 
summa cum 

laude 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtu-

dományi Kar 

 
A karon –a kifutó hagyományos egyetemi, és az új BSc alapképzésen túl, MSc képzés is folyik. A két 

alapvető szakterületünkre (fémes és nemfémes anyagok) specializált anyagmérnöki MSc (MAB határo-

zat száma: 2006/3/VIII/3/6), illetve kohómérnöki MSc (MAB határozat száma: 2006/3/VIII/3/7) mesterképzé-
sen végzett mérnökeink, akár a fémes, akár a nemfémes területeket is választották, számos iparágban 
is jó eséllyel nyerhetnek elhelyezkedést; a tudományos pálya iránt leginkább érdeklődő és alkalmas 
mérnökeink pedig a Kar – elismerten eredményes – doktori képzésén folytathatják tanulmányaikat. 
2019. szeptember 1-től indul Karunk új alapképzése, a vegyészmérnök BSc képzés. Mindkét alap-
képzésünk duális formában is választható. 

A kar folyamatosan feltölti az évente központilag rendelkezésre álló állami ösztöndíjas PhD keretét 
megfelelő színvonalú jelentkezőkkel. Ezeken felül további nappali tagozatos doktoranduszokat foglal-
koztatunk az egyes területeket gondozó tanszékek saját finanszírozási lehetőségeit felhasználva.  
 

A Kari PhD képzés színvonalát szemlélteti a növekedő publikációs aktivitás. A publikációk minő-
ségbiztosítása, és a jelöltek színvonalas képzése érdekében a Tudományági Doktori Tanács meghatá-
rozta a rangos szakmai folyóiratok körét, ahol elvárja a végzéshez szükséges minimális publikációs 
eredmények teljesítését. 

 
Az elmúlt 5 évben részt vettünk a „ ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a ku-

tatói hivatásig” című TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 jelű (2015.04.01.-2015.11.30.) pályá-
zatban, amely során a projekt célja a doktorképzésben részt vevő hallgatók kutatásaihoz olyan feltételrend-

szer kialakítása (anyag és könyv és szoftverbeszerzés) volt, amely nagymértékben növelte a kitűzött céljaik 

elérését és tudományos sikerességüket. 
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A karon jelenleg futó pályázatok, melyekben doktoranduszok is részt vesznek: 
 

Cím Projekt azonosító További információ 
E – mobilitáshoz használt energiahatékony ön-

tött rézrotor nagyszériás sorozatgyártására 
alkalmas technológiájának és gyártócellájának 

kifejlesztése 

GINOP 2.2.1-15-2016-00002 

http://www.uni-miskolc.hu/ontott-
rezrotor-nagyszerias-

sorozatgyartasa-GINOP%202_2_1-
15-2016-00002 

Vegyszeripari maradékok energia hatékony és 
környezetbarát semlegesítése, anyagában törté-
nő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus 

termikus semlegesítéséhez szükséges növelt 
hatékonyságú katalizátorok kutatása és innova-

tív fejlesztése) 

GINOP 2.2.1-15-2016-00005 

http://www.uni-
mis-

kolc.hu/vegyszeripari_maradekok_e
ner-

gia_hatekony_es_kornyezetbarat_se
mlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-

00005 

Új, piacképes hengerelt alumínium termékek 
technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány 
legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai 
iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő 

hazai felsőoktatási – K+F intézmények együtt-
működésében 

GINOP 2.2.1-15-2016-00018 

http://www.uni-
miskolc.hu/aluminium-termekek-

technologiajanak-fejlesztese-GINOP-
2_2_1-15-2016-00018 

Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok 
kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiváló-

sági műhely fenntartható működtetése 
GINOP-2.3.2-15-2016-00027 

http://nanoginop.uni-miskolc.hu/ 

 

Korszerű anyagok és intelligens technológiák 
FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen 

GINOP-2.3.4.-15-2016-
00004 

http://fiek.uni-miskolc.hu/ 

 

„Főnix ME” – Megújuló Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015 
 http://www.uni-miskolc.hu/fonix-
me-megujulo-egyetem-EFOP-3_4_3-

16-2016-00015 

„TUDÁS-VÁR” a Miskolci Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-0008 
http://www.uni-miskolc.hu/tudas-

var-a-miskolci-egyetem-EFOP-3_4_4-
16-2017-0008 

Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tu-
dásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szako-

sodást szolgáló intézményfejlesztése 
EFOP-3.6.1-16-2016-00011 

http://innovativ-tudasvaros-
efop361.uni-miskolc.hu/koszonto 

Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Temati-
kus Hálózat – RING 2017 

EFOP-3.6.2-16-2017-00010 http://ring2017.uni-miskolc.hu/ 

Energiahatékonyság és az energiaellátó rend-
szerek biztonságának javítása.  

Felsőoktatási Intézményi 
Kiválósági Programba 

http://web.uni-
mis-

kolc.hu/files/8630/SAJT%C3%93k
%C3%B6zlem%C3%A9ny%20FIKP

%20MISKOLCI%20EGYETEM%2020
19%2003%2025.docx.pdf 

LIFE IP 
LIFE17 IPE/HU/000017 – 

HUNGAIRY 
http://www.hermanottointezet.hu/8

01263 

 
16 fő doktorandusz került alkalmazásra tudományos segédmunkatársként a fenti táblázatokban. 

Ezen pályázatok témaköre a doktorandusz témájához közvetlenül kapcsolódik. 
 

Mindegyik pályázat bizonyíthatóan pozitív hatással volt a Doktori Iskola publikációinak számára. 
 

PhD hallgatók publikációinak száma 

Publikáció 2013/14. 
tanév 

2014/15. 
tanév 

2015/16. 
tanév 

2016/17. 
tanév 

2017/18. 
tanév 

2018/19. 
tanév 

előadás 65 62 60 73 116 90 
cikk 38 40 35 43 101 72 

összesen 103 102 95 116 217 162 
 

http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005
http://www.uni-miskolc.hu/aluminium-termekek-technologiajanak-fejlesztese-GINOP-2_2_1-15-2016-00018
http://www.uni-miskolc.hu/aluminium-termekek-technologiajanak-fejlesztese-GINOP-2_2_1-15-2016-00018
http://www.uni-miskolc.hu/aluminium-termekek-technologiajanak-fejlesztese-GINOP-2_2_1-15-2016-00018
http://www.uni-miskolc.hu/aluminium-termekek-technologiajanak-fejlesztese-GINOP-2_2_1-15-2016-00018
http://nanoginop.uni-miskolc.hu/
http://fiek.uni-miskolc.hu/
http://www.uni-miskolc.hu/fonix-me-megujulo-egyetem-EFOP-3_4_3-16-2016-00015
http://www.uni-miskolc.hu/fonix-me-megujulo-egyetem-EFOP-3_4_3-16-2016-00015
http://www.uni-miskolc.hu/fonix-me-megujulo-egyetem-EFOP-3_4_3-16-2016-00015
http://www.uni-miskolc.hu/tudas-var-a-miskolci-egyetem-EFOP-3_4_4-16-2017-0008
http://www.uni-miskolc.hu/tudas-var-a-miskolci-egyetem-EFOP-3_4_4-16-2017-0008
http://www.uni-miskolc.hu/tudas-var-a-miskolci-egyetem-EFOP-3_4_4-16-2017-0008
http://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu/koszonto
http://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu/koszonto
http://ring2017.uni-miskolc.hu/
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PhD hallgatók publikációinak száma 

 

1.c.) A Doktori Iskola vezetőjének bemutatása  
 

A Doktori Iskola vezetője Dr. Gácsi Zoltán, MTA doktora, egyetemi tanár.  
Kiemelkedő szakmai munkássággal rendelkezik. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kará-
nak egyik nemzetközileg elismert szaktekintélye, nyolc éven át dékánként irányította a Kar oktatási és 
kutatási tevékenységét (2006-2014). Számos hazai és nemzetközi oktatás-fejlesztési és K+F projekt-
ben vett részt. Szakmai vezetője volt többek között „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági 
központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” c. TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-001 projektnek, melynek költségvetése több mint 2.000 MFt volt.  

1951-ben született Miskolcon, egyetemi diplomáját a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán sze-
rezte 1974-ben. 1979-ben műszaki egyetemi doktor, majd 1993-ban a műszaki tudomány kandidátusa 
címet szerezte meg. Habilitált doktor és MTA doktora 2004-ben lett. Munkáját több díjjal és kitünte-
téssel ismerték el: Széchenyi Prof. Ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, Pro Universitate, BAZ Megyei 
Príma Díj. 

1974-től a Miskolci Egyetemen dolgozik, A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán mű-
ködő Anyagtudományi Intézet (jelenleg Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet) 
Igazgatója 2010-től, a Tudományági Doktori Tanács elnöke. 2014-től elnöke az Egyetem Habilitációs 
Bizottságának, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Tudomá-
nyos Bizottságának.  

 
Főbb kutatási területe az anyagtudományok és technológiák tudományághoz kapcsolódik, ezen be-

lül fémkompozitok szövetszerkezete és tulajdonságai, járműipari alkatrészek környezetbiztonságos 
forraszanyagai és technológiái, digitális képfeldolgozás, multifunkcionális anyagok témakörével fog-
lalkozik. 

 
Legfontosabb műszaki alkotásai: 
1. Eljárás megnövelt élettartamú bélyegforrasztó szerszám előállítására 
2. Kísérleti eljárás és öntőforma kifejlesztése szál erősítésű kompozit nyomásos infiltrációval tör-

ténő előállítására 
3. Eljárás szilíciumkarbid szemcsék kémiai nikkelezésére 
4. Mechanikai tulajdonságok meghatározására alkalmas algoritmus fejlesztése irányított hőmér-

sékletvezetésű hengerlési technológia esetén 
 

Nemzetközi elismertségének adatai, tisztségei nemzetközi tudományos szervezetekben: 
1. Third International Conference on Solidification and Gravity, 26-29 April 1999, Miskolc – Hun-

gary, conference secretary, session chairman. 
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2. 8th European Congress for Stereology and Image Analysis, September 4 - 7, 2001, Bordeaux – 
France, Introduction to the “Fractures and Image Modeling” Sessions, plenary lecturer. 

3. Képfeldolgozók és Alakfelismerők III. Konferenciája. 2002. január 23-25., Domaszék, szekció 
elnök. 

4. Fourth International Conference on Solidification and Gravity, 6-10 September 2004, Miskolc – 
Hungary, conference co-chairman. 

5. Képfeldolgozók és Alakfelismerők IV. Konferenciája. 2004. január 26-28., Miskolc, konferencia 
elnök. 

6. 6th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition, Middle East Technical Univer-
sity and Gazi University, 5-9 October 2011, Ankara, International Scientific Committee 

7. 16th International Metallurgy & Materials Congress, 13-15 September 2012, Istanbul, Interna-
tional Scientific Committee 

 
Jelentős tisztségei hazai tudományos szervezetekben: 
1. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Anyagtudományi és Technológiai Bizottság tagja (2002-) 
2. MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság elnöke (2014 -) 
3. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társasága 

(NJSZT-KÉPAF) tagja (2000-). 
A doktori iskolában 16,5 doktorandusz témavezetője volt, közülök 13,5 fő szerzett abszolutóriu-

mot, 9 fő megszerezte a PhD fokozatot. 
 
Az utóbbi 5 évben elnyert fontosabb pályázatai: 
1. Szakmai vezető, Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki 

képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és 
on-line hozzáférésük megvalósítása  TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001 projekt, 
költségvetése:94.140.200,- Ft 

2. Szakmai vezető, A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a 
Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-001 projekt, 
költségvetése: 2.140.096.850,- Ft 

3. Tudományos műhelyvezető, majd szakmai vezető, Környezetbiztonságos forraszanyagok 
anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára, 
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 projekt, költségvetése: 603.981.307,- Ft 

4. Szakmai vezető, Ón alapú, többalkotós forraszanyagok fémtani folyamatainak vizsgálata Ernyő projekt, 
ipari partner: Robert Bosch Kft., költségvetése: 77.381.100,- Ft 

  
Külföldi meghívás (vendégprofesszorság stb.), munkavállalás, hosszabb külföldi tanulmányút  
 Japan Society for the Promotion of Science, Fellowship Program for Research in Japan 

Nagaoka University of technology, Japán 1995 – 2 hónap 
 Max-Planck-Institute scholarship, 1991 – 1 hónap, Max-Planck-Institute, Stuttgart, 

Németország  
 Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD fellowship, 1992 – 1 hónap, Max-Planck-

Institute, Stuttgart, Németország  
 

 a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 255  

  

 összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 275  

  

 kiválasztható monográfiák és szakkönyvek: 0 
  

 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 3 
  

 külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 2 

  

 hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 141  

  

 összes tudományos közleményének és alkotásainak független idézettségi szá-
ma: 

573  
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https://m2.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10001848&lang=0&cite_type=4&DocumentID=i30449715,2935304,2221653,30408534,30408525,30408511,30408496,30408469,2994705,30401778,1886734,1818230,6347,6352,6354,6356,6375,6429,142134,162817,1098038,1178298,1184914,1184935,1184955,1184972,1184990,1184998,1185034,1185133,1185144,1185160,1185278,1185286,1185288,1185308,1186184,1186192,1186196,1186203,1186206,1186231,1186237,1186249,1187489,1187499,1187509,1187511,1187515,1187532,1187549,1187554,1187558,1187571,1187579,1187585,1187588,1187595,1187616,1187624,1187633,1187635,1187637,1187639,1187649,1193763,1202436,1251124,1251126,1251156,1251194,1251600,1279327,1298560,1303503,1304147,1313470,1425502,1436269,1437499,1437505,1437516,1479802,1524121,1525138,1550770,1554570,1554667,1554724,1555579,1555769,1558178,1558210,1558258,1558449,1558765,1559605,1566050,1566312,1566381,1573252,1573528,1573819,1574184,1780389,1846738,1862516,1940955,2088930,2088935,2089770,2221646,2329815,2457710,2562123,2760127,2921279,2935303,2951519,2995399,3284131,243164,243167,1940940,1940963,1940996,1941017,1519510,2971720,2971723,2971739,1761341,2730179,6342,6343,6344,6348,6349,6434,140980,1550590,1550974,3286041,1551599,2500536,1473391,1473394,1473400,1555383,2689253,1559033,1559273,2743172,1566425,1566585,2562073,2142169,2562390,2562391,1569993,1570016,1570688,1573342,1573766,1574713,1574882,1574914,1414219,1785478,2994856,2088926,2088923,2088933,2088934,1298603,1298610,1849371,2754478,1491422,1491443,1491448,1491462,1491496,1491507,2706026,2706148,1492466,2933907,2707421,1493538,2934844,1184887,1184924,1184980,1185014,1185024,1185054,1185061,1185185,1185299,1185267,1185305,1186176,1186173,1186179,1186188,1186223,1186200,1186201,1186198,1186208,1186252,1187470,1187495,1187503,1187505,1187513,1187524,1187529,1187545,1187551,1187561,1187584,1187564,1187567,1187575,1187607,1187591,1187582,1187605,1187613,1187619,1187621,1187641,1187626,1187629,1187631,1187644,1187646,2040597,2043708,2221640,2221649,2221651,2221662,2221668,2221661,2407140,1435499,13113
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10 legfontosabb publikációja: 
1. Gyökér, Zoltán ; Gergely, Gréta ; Koncz Horváth, Dániel ; Bodnár, Eszter ; Gácsi, Zoltán: Role of 

reinforcement surface treatment on the SnAg3Cu0.5 microelectronic joints APPLIED SURFACE 
SCIENCE 475 pp. 982-985. , 4 p. (2019) 

2. Anett, Gyenes ; Marton, Benke ; Noemi, Teglas ; Erzsebet, Nagy ; Zoltan, Gacsi: Investigation of 
multicomponent lead-free solders ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 62 : 2B pp. 
1071-1074. , 4 p. (2017) 

3. Lekatou, A ; Karantzalis, AE ; Evangelou, A ; Gousia, V ; Kaptay, G ; Gácsi, Z ; Baumli, P ; Simon, A: 
Aluminium reinforced by WC and TiC nanoparticles (ex-situ) and aluminide particles (in-situ): 
Microstructure, wear and corrosion behaviour MATERIALS AND DESIGN 65 : 1 pp. 1121-1135. 
, 15 p. (2015) 

4. Molnar, A ; Janovszky, D ; Kardos, I ; Molnar, I ; Gacsi, Z: Effect of Ag and Pb Addition on Mic-
rostructural and Mechanical Properties of SAC 105 Solders JOURNAL OF ELECTRONIC MATE-
RIALS 44 pp. 3863-3871. , 9 p. (2015) 

5. Manoj, Kumar ; Gergely, Gréta ; Koncz-Horváth, Dániel ; Gácsi, Zoltán: Investigating the Mic-
rostructural and Mechanical Properties of Pure Lead-Free Soldering Materials (SAC305 & 
SAC405) Powder Metallurgy Progress 18 : 1 pp. 49-57. , 9 p. (2018) 

6. Zoltán, Gácsi ; Judit, Pázmán ; Viktor, Mádai ; Árpád, Kovács: Arrangement of the Al-Ni phases in 
Al/SiC(Ni)p composites INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROSTRUCTURE AND MATERIALS 
PROPERTIES 7 : 1 pp. 49-63. , 15 p. (2012) 

7. Kundrák, J ; Gácsi, Z ; Gyáni, K ; Bana, V ; Tomolya, G: X-ray diffraction investigation of white la-
yer development in hard-turned surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANU-
FACTURING TECHNOLOGY 62 : 5-8 pp. 457-469. , 13 p. (2012) 

8. F, Kretz ; Z, Gacsi ; J, Kovacs ; T, Pieczonka: The electroless deposition of nickel on SiC particles 
for aluminum matrix composites SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY 180-181 pp. 575-
579. , 5 p. (2004) 

9. Gacsi, Z ; Kovacs, J ; Pieczonka, T ; Buza, G Investigation of sintered and laser surface remelted 
Al-SiC composites SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY 151 pp. 320-324. , 5 p. (2002) 

10. Roósz, András ; Gácsi, Zoltán ; Fuchs, Erik:Isothermal formation of austenite in eutectoid plain 
carbon steel ACTA METALLURGICA 31 : 4 pp. 509-517. , 9 p. (1983) 

 

1.d.) A Doktori Iskola belső szervezete, helye az intézmény  
     szervezetében  

 
A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola a Miskolci Egyetem Műszaki 

Anyagtudományi Kara keretében működik.  
A Doktori Iskola tagjai tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók. A Doktori Iskola 

törzstagjait a Kari Tanács választja.  
 
A Doktori Iskola legfőbb döntéshozó szerve a Doktori Iskola Tanácsa, mely egyben a Tudományági 

Doktori Tanács. Elnökét és helyettesét, valamint tagjait a törzstagok választják A Tanács kiegészül to-
vábbá a doktoranduszok által évente választott képviselőkkel, akik szavazati joggal vesznek részt a 
Tanács munkájában. 

A Tudományági Doktori Tanács munkáját - a Tanács megbízásából – a Doktori Iskola Tanácsának 
titkára, valamint egy Doktori Tanulmányi Bizottság segíti, melyben a dékánhelyettes vezetésével a 
tudományági doktori tanácsba delegált doktoranduszok, a Dékáni Hivatal doktoranduszi ügyekért 
felelős ügyintézője, valamint tanácskozási joggal a Doktori Iskola titkára vesz részt.  

 
A Doktori Iskola adminisztrációs ügyeit a Kar Dékáni Hivatalának doktoranduszi ügyekért felelős 

ügyintézői intézik, míg a külföldi doktoranduszok ügyeivel ezzel a feladattal megbízott ügyintéző fog-
lalkozik. A törzsanyagok, kérelmek nyilvántartása doktoranduszonként történik úgy, hogy ezek a 
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személyre szóló adatbázis felhasználásával számítógépes formában könnyen kezelhetők, áttekinthe-
tők és ügyintézésre alkalmasak legyenek. 

A nyilvántartás részeként a Doktori Iskola üléseiről készült jegyzőkönyvek hiteles példányai is a 
Dékáni Hivatalban találhatóak meg. 

 
A doktori iskola bevételi forrásai – a nappali tagozatos szervezett képzésben részesülő állami ösz-

töndíjasokon kívül – valamennyi doktorandusz által fizetett költségtérítés, illetve az állami ösztöndíja-
sok után járó normatív támogatás. Ezt kiegészíti a doktori fokozatszerzéssel kapcsolatban fizetendő 
eljárási díj, mely minden doktoranduszra vonatkozik a szabályzat szerinti kedvezményekkel. 2016-tól 
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok után kapott normatíva is ehhez a kerethez tartozik. 

A felsorolt pénzügyi források kari felhasználásba kerülő részének elosztását a Kerpely Antal Dokto-
ri Iskola Tanácsa irányításával és az alábbi elvi szempontok alapján a Dékáni Hivatal végzi: 
 a normatív támogatás személyi kerete, a dologi keret 5%-val együtt Dékáni Hivatalnál marad 

azért, hogy a központosított kerettel a Doktori Iskola egészét érintő kiadások kigazdálkodhatók 
lehessenek. 

 a források 35%-a a tudományos fokozatot elért oktatók, kutatók számított létszámának arányá-
ban kerül a tanszékek között elosztásra. 

 a források 60%-a az állami, illetve alapítványi ösztöndíjban részesülő doktoranduszok aránya-
inak figyelembevételével kerül felosztásra.  

A felsorolt bevételi források a Doktori Iskola életében nem mondhatók jelentősnek, hiszen a kiadá-
sok esetleg ennél lényegesen magasabbak is lehetnek. A hiányt a kutatóhelyek, alapítványok s egyéb 
támogatások tudják pótolni. 

Bel-, vagy külföldi ösztöndíjjal a Doktori Iskolába felvételt nyert külföldi doktoranduszok után a 
Kart megillető költségtérítési díj összegének 50 %-a kari költségvetést, 50 %-a pedig azt az Intézetet 
illeti, amelyhez a külföldi doktorandusz a témája és témavezetője által tartozik.  

 

1.e.) A Doktori Iskola társadalmi és nemzetközi kapcsolatai  
 

A Műszaki Anyagtudományi Karnak más országok kutatóhelyi intézményeivel az elmúlt években 
számszerűsíthető, szerződésen alapuló nemzetközi kapcsolatai  alakultak ki.  

Érdemes kiemelni, hogy: 
 az elmúlt években is a külföldi társtanszékek több oktatója avatta a Miskolci Egyetem díszdok-

torává, akik személyükben mindenkor garanciát jelentenek a tartós és komoly nemzetközi 
kapcsolatokban, 

 az elmúlt években is számos nemzetközi konferencián vettek részt aktívan a doktori iskolában 
tevékenykedő oktatóink; a nemzetközi konferenciák illetve az időszakonként megrendezett 
egyéb szakmai konferenciák is jó lehetőséget adnak nemzetközi kapcsolatok kialakításához, 

 oktatóink kb. egyharmadának folyamatosan fejlődtek a személyes külföldi kapcsolatai, amelyek 
levelezésben, tudományos fórumokon történő együttes szereplésekben, együttesen írt publiká-
ciókban jelennek meg, 

 az utóbbi évben a nemzetközi pályázatok révén újabb és újabb kapcsolatok alakultak ki a köl-
csönös látogatások során, ezek a pályázati formák (INCO Copernikus, DAAD-ösztöndíj, ERAS-
MUS, OMFB-mobilitás, OTKA-mobilitás, CEEPUS, stb.) közös kutatások a soron következő 
években is remélhetőleg legalább azonos szinten folytatódnak, mint az elmúlt öt évben. 

A doktori iskola nemzetközi kapcsolataiban természetesen az egyik legfontosabb cél: a doktoran-
duszok külföldi tapasztalatszerzése, nemzetközi szereplése, megmérettetése. Az elmúlt öt év során 
doktoranduszaink zöme a képzés során többször utazhatott külföldre. E területen az anyagi lehetősé-
gek javításával elérendő célunk, hogy a jövőben minden doktoranduszunk a képzés során minimum 3-
5 ízben külföldre utazhasson tanulmányút, cserelátogatás, részképzés céljából, s lehetőleg minden 
doktorandusz a védés megelőzően legalább egy ízben külföldön is tarthasson előadást, konzultációt 
doktori cselekményéből. 
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Kerámia- és Polimermérnöki Intézet együttműködései 

Külföldi partner Az együttműködés tartalma 

1. University of Loughborough Egyesült Királyság Oktatók, kutatók cseréje 

2. Tomsk State University Oroszország Közös kutatómunkák; hallgatók csere 

3. Altai State University  oroszország 
Közös kutatómunkák; Oktatók, kutatók cseré-
je 

4. Syktyakov Állami Egyetem Oroszország Közös kutatás, kutatói együttműködés 
 

Kémiai Intézet együttműködései 

Külföldi partner Az együttműködés tartalma 

1. AGH Lengyelország Vendégoktatói előadások 

2. CIDETEC Mexoko 
Vendégkutató fogadása, vendégoktatói elő-
adások 

3. Al-Farabi Kazakh Állami Egye-
tem 

Kazakh Köztársa-
ság 

Vendégkutató fogadása, vendégoktatói elő-
adások 

4. University of Lille Franciaország doktorandusz képzés résztvétel 
5. Beijing Univerity of Chem 

Tech. 
Kína oktató és hallgatócsere 

 

A Metallurgiai Intézet és az Öntészeti Intézet együttműködései 

Külföldi partner Az együttműködés tartalma 

1. FH Aalen Németország 
Közös kutatómunkák DAAD támogatással 
Oktatók, hallgatók cseréje 

2. TU Kosice Szolvákia 
Közös kutatómunkák; Konferenciákon közös részvé-
tel 
Vendégprofesszori előadások, oktatói mobilitás 

3. Helsinki University Finnország 
Közös kutatómunkák; Konferenciákon közös részvé-
tel 
Vendégprofesszori előadások 

4. Montanuniversiat Leoben Ausztria 
Konferenciákon közös részvétel; Szakmai konzultá-
ciók, kutatási témák egyeztetése, 
Vendégprofesszori előadások 

5. Tohoku University, Sendai, 
Japán 

 
Kutató munkatárs fogadása, közös kutatások, publi-
kációk 

6. Mengyelejev Kémiai Techn. 
Egyetem 

Oroszország Közös kutatómunkák 

7. TU Clausthal Németország Közös kutatómunkák 

8. MAN Roland AG Németország Közös kutatómunkák 
9. Volvo Truck Co Svédország Közös kutatómunkák 

10. Universitas Duisburg Németország Közös tananyagfejlesztés; Oktatók kutatatók cseréje 
11. Jönköping University Svédország Közös kutatómunkák, hallgatók cseréje 
12. Breuckmann GmbH & Co. 

KG  
Németország Közös kutatás 

 

Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet együttműködései 

Külföldi partner Az együttműködés tartalma 

1. Middle East Technical Univer-
sity 

Törökország 
Közös kutatómunkák; Konferenciákon közös 
részvétel, TéT program 

2. National Centre for Metallurgi-
cal Research (CENIM) 

Spanyolország 
Konferenciákon közös részvétel; Kutatási 
eredmények kölcsönös cseréje, TéT program 
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Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet együttműködései 
3. University of Ioannina, Görögország Kutatási együttműködés, TéT program 
4. AGH University of Science and 

Technology 
Lengyelország Kutatási együttműködés; ERASMUS program 

5. ACCESS eV, Aachen Németország Kutatási együttműködés, MICAST 

6. Cirimat, Toulouse Franciaország Kutatási együttműködés, MICAST 
7. SIMAP/EPM, Granoble Franciaország Kutatási együttműködés, MICAST 

8. Institute of Materials Physics 
in Space, DLR 

Németország Kutatási együttműködés, MICAST 

9. Crystal Growth Laboratory, 
University of Victoria, BC 

Kanada Kutatási együttműködés, MICAST 

 
Az Energia- és Minőségügyi Intézet hazai és nemzetközi kapcsolatai 

A Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék széles körű hazai kutatási-fejlesztési kapcsolatokkal ren-
delkezik. Az alábbiakban ABC sorrendbe szedve felsoroljuk legfontosabb partnereinket.  

 3C Hungary Kft, Budapest 
 AES-Tiszai Erőmű Kft. 
 ALCOA-KÖFÉM Kft., Székesfehérvár  
 Alföldi Porcelán Zrt., Hódmezővásárhely  
 ASIA NET Hungary Kft, Budapest 
 Baléder Kft, Debrecen 
 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft, Budapest 
 Betatherm Hőtechnikai Gyártó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Kft, Miskolc 
 BIOPÓLUS Kft, Budapest 
 Bóbita-Trading Kft, Nyíregyháza 
 BT & Sons Kft, Nyíregyháza 
 Calor 2000 Kt, Lébény 
 Computerpont Kft, Miskolc 
 Columbian Tiszai Koromgyártó Kft, Tiszaúj-

város 
 Creaton Hungary Kft, Lenti 
 DBK Brikettgyár, Dorog 
 Dunamenti Erőmű Zrt., Százhalombatta 
 ENVIPLUS Kft., Budapest 
 Ecseri Alumíniumöntöde Kft, Cegléd 
 EKO-Fire Kft., Miskolc 
 ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és 

Vízgazdálkodási Kft., Budapest 
 Enviro-Pharm Kft, Felsőzsolca 
 ETA-In MW Kft, Budapest 
 FAKON Vállalkozási Kft.,  Érsekvadkert 
 FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Köz-

hasznú Nonprofit Kft., Miskolc 
 Fireplace Kft, Kistokaj 
 GE Hungary Zrt., Budapest 
 Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó 

Zrt 
 HÁMOR Zrt., Miskolc 
 Hungauard Glass Termelői Kft., Orosháza 
 HŐKER Kft., Miskolc 
 Hungrana Kft, Szabadegyháza 

 Imerys Kft, Hódmezővásárhely 
 ISD DUNAFERR Zrt., Dunaújváros  
 ISD Kokszoló Kft., Dunaújváros  
 ISD Power Kft., Dunaújváros 
 LE BELIER Öntöde Kft., Ajka 
 Lyukószén Bányászati és Befektetési Kft., 

Miskolc 
 KLF_Energo Kft., Miskolc 
 Konica-Minolta Magyarország Üzleti Megol-

dások Kft., Budapest 
 Kriba-Hungary Kft, Nyíregyháza 
 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Bp. 
 Mátrai Erőmű Zrt., Visonta 
 McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó 

és Szolgáltató Kft., Szolnok 
 METALCONTROLL Kft, Budapest 
 METALTEC Kft., Székesfehérvár 
 MENDIKÁS Kft., Miskolc 
 MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.,  
 Miskolc Holding Zrt. 
 MOL Nyrt., Budapest  
 MOTIM Műkorund Kft., Mosonmagyaróvár  
 MOTIM Kádkő Kft, Mosonmagyaróvár 
 MVM-ERBE Zrt., Budapest. 
 Nagisz Zrt., Nádudvar 
 NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft., Győr 
 N-Szer-Tech. Építő Kft., Miskolc 
 Nyírségi Bioenergia Kft, Beszterec 
 Ormosszén Kft, Miskolc 
 ÖKOIL Alapanyag Előállító és Kereskedelmi 

Kft., Sajóbábony 
 Patinorg Kft, Budapest 
 Pentatech Kft, Miskolc 
 PikoPack Zrt, Budapest 
 Robert Bosch Energy and Bodysystems Kft, 

Miskolc 
 Rossi Biofuel Kft, Komárom 
 SES Hungária Kft., Tiszaújváros 
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 Siemens Zrt., Budapest 
 Sokoro Kft.,Tét 
 Solargate Kft, Budapest 
 Syergon Informatikai Nyrt. 
 Synergon Integrtor Kft. 
 Szilikátipari Kft., Hódmezővásárhely 
 Szinva Net Kft., Miskolc 
 SVT-WAMSLER TŰZHELYGYÁR Termelő és 

Szolgáltató Kft., Salgótarján  
 System Consulting Zrt, Budapest 
 TechCon Környezetvédelmi és Energetikai 

Szolgáltató Kft, Debrecen 
 TIGÁZ-DSO Kft, Hajdúszoboszló 
 Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt, Tiszaújváros 
 Tiszaszolg 2004 Kft., Tiszújváros 
 TVK-Erőmű Kft, Tiszaújváros 

 

 TÜKI Tüzeléstechnikai Fejlesztő Zrt., Mis-
kolc  

 TŰZÁLLÓTECHNIKA Kft., Székesfehérvár  
 UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és 

Fejlesztő Közh. Nonp. Kft., Miskolc 
 UNI-ENERGY Egyetemi Kutató és Fejlesztő 

Közhasznú Nonprofit Kft., Miskolc 
 UNI-Management Közhasznú Nonprofit Kft, 

Nyíregyháza 
 Villeroy és Boch Mo. Zrt., Hódmezővásár-

hely 
 Wanhua-BorsodChem kft, Kazincbarcika 
 Weishaupt  Hőtechnikai Kft., Biatorbágy 
 WIS Zrt, Budapest 
 Zollner Elektronik Kft, Vác 

 

 

Energia- és Minőségügyi Intézet együttműködései 

Külföldi partner Az együttműködés tartalma 

1. Szíléziai  Műszaki Egyetem 
Krakkó Lengyel-
ország 

Kutatási együttműködés; Hallgatói 
részképzés 

2. Ostravai Műszaki Egyetem 
Ostrava, Csehor-
szág 

Kutatási együttműködés;  

3. TU-Bergakademie Freiberg 
Freiberg, Német-
ország 

Kutatási együttműködés 

4. Moscow State Institute of Steel and 
Alloys 

Moszkva, Orosz-
ország 

Kutatási együttműködés 

5. Kassai Műszaki Egyetem Kassa, Szlovákia Kutatási együttműködés 

6. University of Utah 
Salt Lake City, 
UT, USA 

Közös kutatómunkák; Vendégpro-
fesszori előadások; Hallgatói rész-
képzés 

7. Massachusetts Institute of Techno-
logy 

Cambridge, MA, 
USA 

részképzés, kutatási együttműkö-
dés 

8. Steinmüller Instandsetzung Kraft-
werke Geselschaft für Energie- und 
Umwelttechnik mbH 

Peich, Németor-
szág 

Ipari kutatási megbízás, és mérési 
szolgáltatás 

9. FIB BELGIUM S.A. 
Brüsszel, Belgi-
um 

kutatási együttműködés 

10. Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg 

Magdeburg, Né-
metország 

hallgatói és oktatói csere 

11.  Florida Agricultural and Mechanical 
University (FAMU) 

USA  hallgatók cseréje 
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1.f.) Egyebek  
 

A doktori iskola törzstagjainak száma 10 fő 

ebből egyetemi tanár 9 fő 

 professor emeritus 1 fő 

Törzstag emeritus  3 fő 
 

A doktori iskolához tartozó személyek száma 66 fő 
 törzstag 10 fő 

 törzstag emeritus 3 fő 
 témavezető 34 fő 

 témavezető és témakiíró is 27 fő 

 csak témakiíró 12 fő 
 

A doktori iskola témavezetőinek száma 34 fő 

ebből MTA levelező tagja 1 fő 

 DSc 5 fő 
 CSc 5 fő 

 PhD 23 fő 

 
A Doktori Iskola témavezetőinek eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza  
 

Név 
Témavezetői tevékenysége 
során eddig vezetésére bí-

zott doktoranduszok száma 

Ezek közül abszolutóriu-
mot szerzettek száma 

Témavezetettjei közül 
fokozatot szereztek 

Bánhidi Olivér  0 0 0.0 

Bárány Sándor  15 15 14.5 

Bárczy Pál  20 9 7.0 

Bárdos András  

  0.0 

Barkóczy Péter  4.5 2 2.0 

Baumli Péter  1.5 0 0.0 

Belina Károly  5 3 2.5 

Benke Márton  1 0 0.0 

Buza Gábor  3 2 1.0 

Czél György  3 1.5 1.5 

Czél Györgyné  0 0 0.0 

Diószegi Attila  13 6 4.5 

Dobó Zsolt 0 0 0.0 

Dúl Jenő  12 9 7.0 

Erdélyi János  

  0.0 

Farkas Ottó  5 4 1.0 

Fegyverneki György  2 1 0.0 

Fiser Béla  

  0.0 

Fodor Bertalan 1.5 0.5 0.0 

Gácsi Zoltán  18 15 9.5 

Gál Tivadar 1 0 0.0 

Géber Róbert  

  0.0 

Gergely Gréta  0.5 0 0.0 

Gömze A. László  7 7 3.5 

Kállay András Arnold 1 0 0.0 

Kaptay György  16 11 9.5 

Kékesi Tamás  3 2 3.0 

Kissné Svéda Mária  

  0.0 

Kocserha István  

  0.0 

https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
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Név 
Témavezetői tevékenysége 
során eddig vezetésére bí-

zott doktoranduszok száma 

Ezek közül abszolutóriu-
mot szerzettek száma 

Témavezetettjei közül 
fokozatot szereztek 

Kovács Helga  

  0.0 

Krállics György  10 5 7.0 

Lakatos János  3 0 0.5 

Lovrity Zita  1 0 0.0 

Marossy Kálmán  2.5 1.5 1.5 

Mende Tamás  0.5 0 0.0 

Mertinger Valéria  9 4 6.0 

Mizsey Péter  13 11 11.0 

Molnár Dániel  0 0 0.0 

Nagy Erzsébet  

  0.0 

Németh Zoltán  

  0.0 

Némethné Sóvágó Judit  0.5 0 0.0 

Palotás Árpád Bence  3 1 3.0 

Póliska Csaba  0 0 0.0 

Réti Tamás  3 2 1.5 

Roósz András  19 16 13.5 

Siménfalvi Zoltán  3.5 1 1.5 

Simon Andrea  0.5 0 0.0 

Sycheva Anna  0 0 0.0 

Szabó Péter János  5 4 4.0 

Szabó Tamás  0.5 0 0.0 

Szemmelveisz Tamásné  3.5 2.5 0.5 

Szőri Milán 2 0 0.0 

Szűcs István 10 6 1.0 

Török Béla  

  0.0 

Török Tamás  8 5 3.5 

Tóth Levente  3 2.5 3.0 

Tóth Pál  0.5 0 0.0 

Vanyorek László  

  0.0 

Varga László  0 0 0.0 

Veres Zsolt  0 0 0.0 

Verő Balázs  4 3 2.5 

Viskolcz Béla  7 6 6.0 

Voith Márton  13 7 5.0 

Weltsch Zoltán  7 1 0.0 

Wopera Lászlóné  3 1 1.0 

Zsoldos Gabriella  2 0 0.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
https://doktori.hu/index.php?menuid=403&lang=HU&lid=403&lang=HU&tol=0&sb=0
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2. A doktori iskola infrastrukturális feltételei  
 

A doktori iskola infrastrukturális hátterét a Műszaki Anyagtudományi Kar biztosítja. A karon az el-
múlt időszakban jelentős strukturális átalakítás zajlott, melynek keretében a Metallurgiai- és Öntésze-
ti Intézet különvált, így mára hat intézet keretein belül folyik az oktatási-kutatási munka: 

 Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 
 Energia- és Minőségügyi Intézet 
 Kémiai Intézet 
 Kerámia- és Polimermérnöki Intézet  
 Metallurgiai Intézet 
 Öntészeti Intézet. 

 
Az adott intézethez tartozó doktoranduszok a doktori program kutatási feladatának eredményes-

sége érdekében kihasználhatják az adott szervezeti egység kínálta infrastruktúra, kutatási eszköz- és 
anyagállomány, valamint az ezekhez tartozó humán erőforrásokat. Ezen túl, a doktoranduszi kutatá-
sok szélesebb támogatását jellemzi az egyes intézetek közötti együttműködés is. 

Az intézetek saját erőből végrehajtott kutatási eszközfejlesztésein túl jelentős mértékű infrastruk-
turális fejlesztéseket és nagy értékű eszközbeszerzéseket is támogattak a központi intézményfejlesz-
tési programok is.  Az öntödei vállalati összefogásból született pénzügyi alap segítette a szimulációs 
laboratórium felújítását mely mely 12 új munkaállomással bővült, biztosítva nem csak az öntészeti 
szakterület, hanem az egész kar informatikai, szimulációs oktatásához a megfelelő infrastruktúrális 
hátteret.  

Ennek eredményeként az elmúlt időszakokhoz képest is nagyléptékű fejlődés következett be a Kar 
infrastruktúrájában. Nagy összegű támogatásokkal valósultak meg beruházások a nagylaboratóriumi 
háttér európai szintre történő emelésére. Kiemelkedik ebből az új 3D laboratórium létrehozása mely 
európai szintű, és rendkívüli m ódon unikális infrastruktúra együttes megvalósítását tette lehetőve a 
finomszerkezetleírás terletén. A 4 eszközből álló mintegy 800 MFt értékű infrastruktúra egy új labor-
környezetbe került. Tovább növelte a laboratórium portfólióját az a tény is, hogy az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megvásárolta a korábban a MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport kezelésében, de 
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft . tulajdonában álló TEM mikroszkópot is.  

A kisebb speciális laboratóriumok állapotát és felszereltségét a futó ipari és állami forrásokat hasz-
nosító projektek alapján folyamatosan lehetett fejleszteni. Ezeket a törekvéseket továbbra is fent kí-
vánja tartani a kar vezetése az európai uniós színvonal fenntartásának érdekében. 

A kari infrastrukturális fejlesztéseket az alábbi projektek támogatják:  
- GINOP 2.2.1-15-2016-00005: Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlege-

sítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium-klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szük-
séges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése) 

- GINOP-2.3.2-15-2016-00058: Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken 
alapuló preventív célú takarmány kiegészítők hatékony termelése és intenzív halgazdaságokban történő 
hasznosítása.  

- GINOP-2.3.4-15-2016-00004: Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskol-
ci Egyetemen 

- GINOP-2.3.2-15-2016-00027: Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésé-
vel foglalkozó kiválósági műhely fenntartható működtetése 

- GINOP-2.3.3-15-2016-00024: Nemzetközileg versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgálta-
tások nyújtására alkalmas infrastruktúra megerősítése a különleges anyagok fejlesztése területén a Mis-
kolci Egyetem kiválósági központjaiban 

- H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA, Project No.: 713514: Innovative Coarsening-resistant Alloys with 
enhanced Radiation tolerance and Ultrafine-grained Structure for aerospace application 

- GINOP 2.2.1-15-2016-00018: Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejleszté-
se, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. 
és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében 
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- GINOP-2.2.1-15-2017-00090: E-mobility Miskolcról: Hűtővíz keringető szivattyú és motorhűtő ventilá-
tor továbbfejlesztése az elektromos járművekben elvárt magasabb minőségi követelmények figyelembe-
vételével 

- EFOP-3.6.2-16-2017-00010: Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017 
- GINOP-2.2.1-15-2016-00002: E-mobilitáshoz használt energiahatékony öntött rézrotor nagyszériás 

sorozatgyártására alkalmas technológiájának és gyártócellájának kifejlesztése 
 
A teljes laboratóriumi listát a mellékelt táblázat tartalmazza. 
 
A pályázati forrásokat keresve és felhasználva kívánja a Kar megvalósítani a jövőben az alábbiakat: 
 anyagvizsgálati laboratóriumi eszközök modernizálása és kiegészítése; 
  a mikroszkópos laboratóriumok felszerelése modern digitális rendszerekkel, valamint az 

elektronmikroszkópos és mikroszondás eszközpark megújítása; 
 akkreditált anyagvizsgálati laboratórium kialakítása számítógéppel összekötött modern szakí-

tógép, keménységmérő és más fizikai tulajdonságokat mérő eszközök beszerzése alapján; 
 termikus analitika továbbfejlesztése, a röntgenfluoreszcens, valamint magnetometriai vizsgála-

tok feltételeinek megteremtése. 
 kapilláris reométer, valamint kerámia fröccsöntő berendezés  
 megaohmméter és polimer szimulációs szoftverek  
 vágómalom rugalmas anyagok pl. fa, papír, műanyag, gumi, RDF, gabonafélék stb. aprítására 
 fűtött szonda és szabályzó egysége tüzelőberendezések füstgázainak és technológiai véggázok 

mintavételezésére 
 összes, gázállapotú, szerves kötésben lévő szén tömegkoncentrációjának meghatározására al-

kalmas készülék, folyamatos, lángionizációs detektoros módszerrel vizsgálva 
 gázokban a szilárd anyag (por) tömegkoncentrációjának meghatározásához mintavételező ké-

szülék, izokinetikus elszíváshoz, szondacsövekkel, filtertartóval, szivattyúval 
 szoftverfejlesztés elemanalizátor készülékhez 
 fűthető mágneses keverő katalizátor fejlesztéshez kapcsolódó kísérletekhez 
 fűtőkosár, lombikok melegítésére, frakcionált desztillációs kísérletekhez 
 védőgáz töltő-leeresztő rendszer golyósmalomhoz szenek száraz őrléséhez 
 hőelem kalibrátor 
 additív technológiákhoz alkalmas fémporgyártók beszerzése (3D) 
 3D fémnyomtató 
 Acélkohászati szimulációs központ, képző és bemutatóhely  

 
Az Energia- és Minőségügyi Intézet korszerű eszközként az utóbbi években, nagyrészt kutatás és fej-

lesztési (K+F) jövedelmekből származó beruházásait a következőkben lehet összegezni.  Egy pelletprés 

bombakaloriméteres vizsgálatok mintáinak tömörítésére, a túl hevesen égő és/vagy kis halmazsűrűségű 

anyagok pelletálására. Egy mintakapszulázó eszköz elemanalizátorhoz, folyékony és illékony minták bemé-

réséhez. A gázkromatográfiás elemző rendszer fejlesztéséhez, új kolonnát szereztünk be, amelynek beépítése 

a meghatározható gázkomponensek számának növelését értük el. Beszerzésre került egy négycsatornás digi-

tális hőmérsékletmérő eszköz, többféle hőelem típushoz, adatgyűjtési funkcióval, bluetooth kapcsolat lehe-

tőségével. Beszerzésre került egy Memmert UN55 típusú szárítószekrény 300 °C-os maximális hőmérséklet-

re fűthető rozsdamentes acél munkatérrel, általános szárítási feladatokra és nedvességtartalom meghatározá-

sára. Az informatikai beszerzések között szerepelnek, számítógépek (4 db) perifériákkal, hallgatói munkaál-

lomások kialakításához, hőtechnikai problémák megoldásához, modellezéshez, képfeldolgozáshoz, képana-

lízishez. Informatikai fejlesztésünkhöz tartozik még egy digitális fényképezőgép is makró objektívvel. Ro-

busztus, por-, ütés- és cseppálló notebook ipari környezetben való használatra, adatgyűjtéshez, főként hely-

színi füstgázelemzéseknél történő használatra. Egy Testo márkájú kézi szén-monoxid érzékelő készülék, 

munkahelyi levegő monitorozására. Kisméretű kazánok füstgázának elemzésére, a főbb gázkomponensek 

mennyiségének meghatározására, környezetvédelmi mérésekhez egy Horiba VarioPlus füstgázelemző ké-

szüléket szereztünk be. Továbbá a Testo 400 típusú multifunkciós készülék továbbfejlesztettük, ún. hőgöm-

bös sebességmérő szonda, differenciál nyomásmérő szonda beszerzésével. Elektronikai fejlesztéseink közé 
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tartozik egy négy csatornás RIGOL DSO 1054 típusú oszcilloszkóp és CETUS 3D márkájú 3D nyomtatót, 

prototípusok fejlesztésére. Kemence csarnokunkban számos kisgép és szerszám mellett, egy IWELD TIG 

220 AC/DC Digital RC típusú digitálisan szabályozható AVI hegesztő berendezést is beszereztünk, amely a 

kísérleti berendezéseink fejlesztését nagyban elősegíti. 

 
A Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet eszközparkjában az utóbbi 5 évben több 

száz MFt értékű új nagyműszer került beszerzésre a különböző hazai- és nemzetközi projekteknek köszön-

hetően. Ennek keretében jött létre a 3DLab, melyben egy vékonyrétegvizsgálatot is lehetővé tevő röntgen-

diffraktométer (XRD(SAXS)), egy precíziós mintamegmunkálást és 3D tomográfiát megvalósító pásztázó 

elektronmikroszkóp (PFIB-SEM), egy széles mérettartomány átfogó 3D képalkotó berendezés (mikroCT) és 

egy maradó feszültség 3D roncsolásmentes feltérképezésére alkalmas központ nélküli röntgendiffraktométer 

áll a rendelkezésre. Egy másik újonnan kialakított laboratóriumban pedig egy nano-multiréteg kialakítására 

is alkalmas PVD készülék, egy DSC készülék, mely a mintában végbemenő hőmennyiség (entalpia) változá-

sát méri, valamint egy ionsugaras mintaelőkészítő került elhelyezésre. Az intézet finomszerkezetvizsgáló 

laboratóriuma (LISA) az országos NEKIFUT regiszterben a stratégiai kutatási infrastruktúra besorolást 

nyerte el. A laboratóriumban a szerkezetvizsgálat területén a fénymikroszkópiás, a pásztázó elektronmikro-

szkópiás és az átvilágításos elektronmikroszkópiás vizsgálati lehetőség a rendelkezésre áll. A kvantitatív 

metallográfiai területén saját fejlesztésű illetve vásárolt képelemző szoftverek állnak rendelkezésre.  A 

klasszikus pordiffrakciós vizsgálatokon túl a textúra mérés és az országosan is egyedül álló maradó feszült-

ség meghatározásának röntgendiffrakciós eszközei is rendelkezésre állnak. Az intézet rendelkezik egy a ma-

ga nemében egyedülálló hidrodinamikus keverést megvalósító kristályosítóval, kísérleti és technológiai da-

rabok vákuumos, védőgázas és nitridáló atmoszférában történő hőkezelését biztosító kemencékkel. A képlé-

kenyalakítási területen speciális eszköznek telepített kísérleti, műszerezett hengerállvány.  

Az Intézet keretein belül működik a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi Kutatócsoportja 

(MTA-ME), ahol többek között egy bolygós őrlőmalom, egy vákuumozható centrifugál öntőgép, egy ívfé-

nyes olvasztó és egy transzmissziós elektronmikroszkóp áll a kutatók rendelkezésére.  

 
A Metallurgiai Intézetben a HEFOP projekt keretében kialakításra került , korszerű laboratóriumi 

infrastruktúra, amellyel biztosítva van a pirometallurgiai és hidrometallurgiai kutatások számára is 
komplex nagylaboratóriumi háttér. Emellett speciális célú laboratóriumok is kialakításra kerültek. 
Pályázati források alapján jött létre a régióban egyedülálló színvonalú, sópermetkamrával és egyéb 
speciális rendszerekkel felszerelt felülettechnikai laboratórium. Az adott területeken folyó ipari meg-
bízásos munkák forrásait felhasználva fejlődött ki az ioncserés, extrakciós, elektrolízises eszközökkel, 
különböző laboratóriumi kemencékkel, valamint számítógépes vezérlési/adatgyűjtési rendszerrel 
felszerelt hidro-elektrometallurgiai laboratóriumi komplexum. Itt saját fejlesztésű számítógépes ve-
zérlésű impulzusüzemű tápegységek, különleges kísérleti elektrolízis rendszerek, potenciodinamikus 
vizsgálórendszer, valamint műszeres oldatanalitikai háttér is áll a kutatómunka szolgálatában. A szi-
lárdmintás vizsgálatokra a TIOP projekt keretében beszerzett és felületi profilanalitikára is alkalmas 
GD-OES (glimkisüléses hidegplazmás optikai emissziós spektrométer), termogravimetriás és kigázosí-
tásos analitikai berendezések állnak rendelkezésre. Beüzemelésre került a plazmasugaras felülettisz-
tító és kezelő berendezés. 

 
Az Öntészeti Intézetben a HEFOP projekt keretében kialakításra került korszerű laboratóriumi 

infrastruktúra, amellyel biztosítva van a nyomásos öntészeti, homokvizsgálati, csiszolatvizsgálattal 
kapcsolatos kutatások számára is komplex nagylaboratóriumi háttér. Ipari forrásokból beszerzésre 
kerültek formázókeverékek vizsgálatára szolgáló nagylaboratóriumi berendezések (melegszilárdság-
vizsgáló, homokkeverő, stb.). Kialakításra került nedves előkészítő kémiai laboratórium (atomab-
szorpciós spektrofotométerrel, pH mérőkkel). Továbbá működtetünk egy 12 munkaállomást tartal-
mazó számítógépes szimulációs laboratóriumot, valamint ipari forrásokból kiépítettünk 3D prototípus 
mintakészítő laboratóriumot. 

 
A Kémiai Intézetben a hazai-, és nemzetközi projektek műszerberuházásra biztosított forrása ré-

vén az oktatást és a kutatást egyaránt szolgáló eszközpark jelentősen fejlődött. Az intézet rendelkezik 
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a korszerű elemanalitika eszközeivel (ICP, Elemanalizátor (CHNS), UV-VIS spektrofotométer), amely 
kiegészülve a korábbi spektrálanalitikai (AAS), gravimetriás (Derevatográf) és titrimetriás elemzést 
biztosító lehetőségekkel, komplex, a nyomelemzéstől a főkomponens analízisig végig vihető elemana-
lízist tesz lehetővé, biztosítva az anyagtudomány, a földtudomány, illetve a vegyipar területén folyó 
kutatások analitikai hátterét. Az elemanalitikát korszerű minta előkészítés (Mikrohullámú feltárók) 
támogatják. A molekuláris szintű analízis területén a meglévő eszközpark (GC, HPLC) jelentős új lehe-
tőségekkel bővült: GC-MS, UHPLC-MS, FTIR. Kolloidkémiai kutatásokat a gázszorpciós berendezés, 
nano-tartományú részecskeméret analizátor, illetve zétapotenciál mérő segíti. A kémiai reakciók re-
akciókinetikai kutatásában egy mikroreaktor biztosít új lehetőségeket. Ezenek kívül az elmúlt években 
bezserzésre került egy Autokláv Tuttna, egy Büchi Uster típusú magas nyoműsú autokláv, egy Flow 
reaction system, egy liofilizáló, egy multimode microplate reader, egy orbitális rázógép, egy rotadeszt 
készülék, egy Soxhlet extraktor, valamint egy Synetic Pharma víztisztító.  

 
A Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszékén az 

elmúlt években a már meglévő berendezések mellet többek között olyan eszközök kerültek beszer-
zésre, mint például egy Imer Mix 60 kompakt keverőgép, egy Radwag MA 110.R típusú nedvességmé-
rő, egy Radwag WLC 30/F1/K mérleg, egy hézagtérfogat-meghatározó, egy üvegolvasztó kemence, egy 
Delta Wasp 2040 Turbo 2 típusú 3D nyomtató, egy Einhell TC-MX 1400-2 Ce típusú keverőgép, vala-
mint egy kézi VICAT készülék.  

 
A Polimermérnöki Intézeti Tanszéken folytatott vizsgálatokhoz a már meglévő fröccsöntőgépen, 

a műszerezett ütőmű kriobox-szal, a dinamikus mechanikai analizátor (DMA), a termodielektromos 
mérőberendezés (TSD), a kifejezetten polimerek vizsgálatára „kihegyezett” DSC készülék és az 
INSTRON 5566 típusú univerzális anyagvizsgáló berendezés mellett beszerzésre került egy gumiipari 
feldolgozó gépsor. A gépsor az alábbi részegységekből tevődik össze: WABASH présgép, POMINI Ban-
burry keverő, SCHWABENTAN POLIMIX hengerszék, ALPHA Technologies Mooney és MDR reométe-
rek, CEAST mintakivágó és ALPHA Technologies mintakivágók.  

 
 
2007-ben került felújításra a kari műhelycsarnok, mely nagy mértékben javítja az oktatási, kutatá-

si munka körülményeit, majd 2019-ben befejezésre került a FIEK projekt keretein belül egy újabb re-
konstrukció.  

A helyi laboratóriumi fejlesztések mellett a kar számos külső lehetőséget is kihasznál, jó példa erre 
a Metalcontrol Kft., a Wanhue-BorsodChem Zrt., a MOL-Petrolkémia Zrt., a Kiss Cégcsoport, a FUX Zrt., 
a Zollner Zrt., az ISD Dunaferr Zrt., valamint a NEMAK Kft, ahol kihelyezett tanszékek és laboratóri-
umok működnek. Ezekben az esetekben nyilvánvaló a társasági keretekben működtetett eszközháttér 
oktatási célú felhasználása.  

 



3. C-SWOT analízis 
 
C: Külső korlátok, feltételek 

 Az anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatás, fejlesztés a világon mindenütt támogatott, 
dinamikusan fejlődő szakterület. 

 A műszaki és természettudományi képzés nem eléggé népszerű, az anyagmérnöki szakterület 
országos ismertsége és elismertsége nem elég nagy, így a mesterképzésben tanuló hallgatók 
száma viszonylag alacsony. 

 A doktori képzésre jelentkező hallgatók elsősorban a Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói, a 
képzési iránt érdeklődők köre nem elég széles. 

 Az oktatói, témavezetői utánpótlást elsősorban a Műszaki Anyagtudományi Karon végzettekből 
lehet és kell biztosítani, aki számára azonban a termelő szféra jelentősen előnyösebb feltétele-
ket tud ajánlani. 
 

S: Erősségek 
 Az anyagtudomány és anyagtechnológia tudományterületén meglévő, országos kezdeményező 

és koordináló szerep. 
 Nemzetközi szinten is kiemelkedő színvonalú és folyamatosan fejlesztett infrastrukturális hát-

tér. 
 Jól felkészült és kiemelkedő tudományos teljesítményű, motivált oktatói gárda. 
 A doktori iskola tématerületjeihez tartozó, széles ipari háttér. 
 Az anyagtudomány különböző területein meglévő magas színvonalú nemzetközi kapcsolat-

rendszer. 
 A doktori iskolában folyó jól szervezett képzés, megfelelően működő kutatószemináriumi 

rendszer, melyben az oktatók, kutatók által elkészített bírálatok segítik a doktoranduszok 
szakmai fejlődését. 

 Jelentős létszámmal bíró Akadémiai Kutatócsoport működése az anyagtudomány területén, 
melynek kutatói részt vesznek a PhD hallgatók képzésében és kutatásuk irányításában. 

 
W: Gyengeségek, javítandó területek 

 Az anyagtudomány és anyagtechnológia szakterület országos ismertsége nem megfelelő, szük-
séges ennek növelése. 

 Az oktatói, kutatói személyi állomány átlag életkora erősen emelkedik. Az egyetemi pálya nem 
elég vonzó a nyelveket is beszélő, jó képességű fiatalok számára. Az utánpótlásnál figyelembe 
kell venni más szakterületen végzett, és az ipari tapasztalattal is rendelkező kollégákat. 

 A doktori iskola egyes tématerületeinek eredményessége mind a képzés, mind a fokozatszerzés 
területén nem azonos, a különbségeket csökkenteni szükséges. 

 
O: Fejlesztési lehetőségek 

 A doktori iskola keretében szervezett kutatószemináriumok „konferencia-jellegét” javítani kell, 
növelni szükséges az oktatók, kutatók és a hallgatók részvételi arányát. 

 Növelni kell a doktorjelöltek publikációs aktivitását, elősegítve a fokozatszerzéshez előírt pub-
likációs feltételek képzési időn belül történő teljesítését.  

 El kell érni, hogy a doktorjelöltek az anyagtudományok és technológiák kari kiadványban a 
doktori értekezésük legfontosabb eredményeit publikálják, ezzel is hozzájárulva a szakterület 
hazai közvélemény előtt történő bemutatásához. 

 Évente ki kell adni a Trans Tech svájci kiadónál a Materials Science Forum egyik köteteként a 
Kar Materials Science c. folyóiratát, melyben zömmel a PhD hallgatók publikálhatnak a témave-
zetőkkel 

 A doktori iskola tantárgyainak hatékonyabb beépítése a képzésbe. Több információt adó tan-
tárgyleírások készítése és a hallgatók kutatási témáját jobban támogató képzési program kiala-
kítása. 
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T: Veszélyek 

 Az oktatók viszonylag magas életkora. 
 Az oktatói, kutatói utánpótlás nehézsége, s az oktatói, kutatói életpálya kevésbé népszerű volta. 
 A végzett és doktori fokozatot szerző fiatalokat jelentős része elsősorban külföldön talál megfe-

lelő életpályát kínáló állást. 
 A műszaki területen, a rátermett és kellően motivált fiatalok között is nagyon kevesen vannak, 

akik a három éves képzés alatt képesek elkészíteni a doktori disszertációjukat. Az egyetemről 
elkerült doktoranduszok már nagyon nehezen tudják elkészíteni értekezésüket, és így a foko-
zatszerzés esélye nagymértékben csökken. 

 A doktori iskolába jelentkező fiatalok számának és felkészültségének csökkenése, amely a kép-
zés színvonalát veszélyeztetné. 

 Az MSc hallgatók zömmel januárban végeznek a 11 féléves képzés eredményeként. Ha nem le-
het tavasszal indítani PhD képzést, a legjobb hallgatók elmennek az iparba és szeptemberben 
nem jönnek vissza PhD képzésre.  
 



Kar/Szervezeti egység 

Kutatási 
célú he-
lyiségek 
hasznos 

alapterü-
lete (m2) 

Kutatási 
célú helyi-
ségek ka-
pacitása 

(fő) 

Kutatási célú 
helyiségek 

rendelkezésre 
állása 

(óra/hét) 

Országos viszonylatban egyedülálló 
kutatási eszközök (lista) 

Nemzetközi viszonylatban 
egyedülálló kutatási eszközök 

(lista) 

Fémtani, Képlékeny-
alakítási és Nano-

technológiai Intézet 

B1 1 104 Mintaelőkészítő labor I 19,1 5 40 
  

B1 1 105 Mintaelőkészítő labor II 19,7 5 40 
  

B1 1 106 
Optikai mikroszkópos és 

képelemző laboratórium I 
28,8 12 40 

  

B1 1 108 
Optikai mikroszkópos és 

képelemző laboratórium II 
16,4 5 40 

Fénymikroszkóp DIC optikával és moto-
ros asztallal 

Komplex képelemző és szerke-
zetvizsgáló laboratórium (Lisa) 

SKI besorolású 

B1 1 109 Röntgendiffrakciós Labor I 19,6 2 40 
Roncsolásmentes maradó feszültség 
vizsgálatára alkalmas mobil készülék 

Komplex képelemző és szerke-
zetvizsgáló laboratórium (Lisa) 

SKI besorolású 

B1 1 110 Röntgendiffrakciós Labor II 31,3 2 40 Röntgen diffraktométer Auler bölcsővel 
Komplex képelemző és szerke-
zetvizsgáló laboratórium (Lisa) 

SKI besorolású 

B1 1 111 Röntgendiffrakciós Labor III 16 2 40 
  

B1 1 112 
Pásztázó elektronmikro-

szkópos labor 
31,1 8 40 

Pásztázó elektronmikroszkóp mikro-
szondával 

Komplex képelemző és szerke-
zetvizsgáló laboratórium (Lisa) 

SKI besorolású 

B1 0 115 
Optikai mikroszkópos labo-

ratórium 
17,6 4 40 

  

B1 0 12 
Mechanikai anyagvizsgáló 

labor 
65,8 10 40 Univerzális szakítógép 

 

B1 0 10 Hőkezelő labor 46,5 10 40 
  

B1 
és 
C2 

0 11 Kristályosító labor 31,5 3 40 Kristályosító forgó mágneses térrel 

Kristályosító forgó mágneses 
térrel 

Komplex fizikai szimuláció le-
meztermékek előállítására az 

öntéstől a hőkezelésig 

B1 0 9 PVD labor 45,9 10 40 
PVD ionsugaras mintaelőkészítő 

berendezés ionsugaras mintaelőkészítő berendezés 

C1 1 113 
Nanotechnológiai laborató-

rium 
48,2 12 40 Olvadékmikroszkóp 

 

C1 1 
 

Anyagszerkezet vizsgáló 
laboratórium I. 3DLab 

118 10 40 

PFIB-SEM PFIB-SEM 

mikroCT mikroCT 

XRD(SAXS) XRD(SAXS) 

Robot XStress Robot XStress 

C1 1 
 

Mintaelőkészítő – 3DLab 10 2 40 Trumpf 355nm DPSS UV impulzus lézer 
 

C2 2 202 
Kristályosodási szimulációs 

labor 
48,5 16 40 

Folyamatos öntés fizikai szimulációjára 
és granulátum gyártására alkalmas be-

rendezés 
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Kar/Szervezeti egység 

Kutatási 
célú he-
lyiségek 
hasznos 

alapterü-
lete (m2) 

Kutatási 
célú helyi-
ségek ka-
pacitása 

(fő) 

Kutatási célú 
helyiségek 

rendelkezésre 
állása 

(óra/hét) 

Országos viszonylatban egyedülálló 
kutatási eszközök (lista) 

Nemzetközi viszonylatban 
egyedülálló kutatási eszközök 

(lista) 

C2 0 
 

Képlékenyalakítási labor 340,1 20 40 Von Roll hengerállvány 
Integrált képlékenyalakítási, 

anyagvizsgálati és szimulációs 
laboratórium, SKI besorolású 

C2 2 
 

MTA-ME Anyagtudományi 
Kutatócsoport laboratórium 

129 20 40 
vákuumozható centrifugál öntőgép, 

ívfényes olvasztó  

E3 0 
 

Transzmissziós elektronmik-
roszkópos laboratórium 

30,4 10 40 FEI Tecnai G2 20 X-TWIN FEI Tecnai G2 20 X-TWIN 

Energia- és Minőség-
ügyi Intézet 

B1 4 402 Hőtechnikai laboratórium 40 14 40 

FLIR hőkamera rendszer, épületenerge-
tikai modellező szoftver, Fluent áramlási 

és hőtechnikai modellező szoftver, ke-
mence 1650 °C-ig 

 

B1 4 412 
Tüzelőanyag-vizsgáló labo-

ratórium 
74,8 16 40 

Parr bomba kaloriméter, Carlo Erba 
CHNS elemző, Sylab hamulágyulás mérő, 

Setaram TMA/DTA-DTG elemző 

Sylab hamulágyulás mérő, 
Setaram TMA/DTA-DTG elemző 

B1 4 413 Égés analitikai laboratórium 60,8 8 40 
Dani GC, lángvizsgáló kemence gáztüze-

léshez, Control Instruments gázkalorimé-
ter, CnHm elemző 

Dani GC, Control Instruments 
gázkaloriméter, CnHm elemző 

B1 4 414 
Termoanalitikai laboratóri-

um 
21,6 4 40 

Számítógépvezérelt DTA-DTG készülé-
kek  

C3 0 
 

Mintaelőkészítő labor 15,7 4 40 
  

C3 1 
 

Porvizsgálati labor 36,7 10 40 
  

C3 0 
 

Nagyhőmérsékletű berende-
zések és tűzállóanyag labor 

146,6 16 40 

Netsch meleg hajlítószilárdság mérő, 
gáztüzelésű nagy munkaterű izzítóke-

mence, ellenálásfűtésű kemencék, kísér-
leti kazánok 

Netsch meleg hajlítószilárdság 
mérő 

Kémiai Intézet 

A2 1 A-6 
Nanoszerkezetű anyagok 

kutatólaboratórium 
22 10 40 

  

A2 1 A-7 
Kromatográfiás előkészítő 

laboratórium 
31 2 40 

  

A2 1 A-15 
Kromatográfiás laboratóri-

um 
48 4 40 GC-MS, UHPLC-MS 

 

A2 1 A-16 Szerves kémiai laboratórium 75 20 40 
  

A2 1 A-17 
Fizikai kémiai hallgatói labo-

ratórium 
250 40 40 

  

A2 1 B-10 Hallgatói laboratórium 42 2 40 
  

A2 1 B-11 ICP laboratórium 31 2 30 ICP spektrométer 
 

A2 1 B-12 
Röntgen és derivatográf 

labororatórium 
20 1 30 

  

A2 1 B-14 Nanotechnológia laboratóri- 21,5 2 40 
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Kar/Szervezeti egység 

Kutatási 
célú he-
lyiségek 
hasznos 

alapterü-
lete (m2) 

Kutatási 
célú helyi-
ségek ka-
pacitása 

(fő) 

Kutatási célú 
helyiségek 

rendelkezésre 
állása 

(óra/hét) 

Országos viszonylatban egyedülálló 
kutatási eszközök (lista) 

Nemzetközi viszonylatban 
egyedülálló kutatási eszközök 

(lista) 

um 

A2 1 B-18 
Analitikai kémiai laboratóri-

um 
50 20 40 

  

A2 1 B-19 Hallgatói laboratórium 78 10 40 
  

A2 1 B-4 
Biológia és biokémiai labora-

tórium 
40 1 40 

  

A2 1 B-5 Kutatói laboratórium 31 2 40 ASAP 2020 szorptométer 
 

A2 1 B-9 
Műszeres analitikai kémiai 

laboratórium 
50 2 10 Elemanalizátor, UV-VIS spetrofotométer 

 

Metallurgiai Intézet 

B1 3 309 
Felülettechnológiai laborató-

rium 
60 12 40 korróziós kamra 

 

B1 3 310 
Extrakciós hidrometallurgiai 

laboratórium 
54 6 40 

  

C2 0 
 

Vákuum-pirometallurgiai 
laboratórium 

71 8 40 vákuumindukciós kemence vákuumindukciós kemence 

C2 1 
 

Thermogravimetriai labora-
tórium 

16 4 40 
Számítógépvezérelt termoanalitikai 

elemző berendezések  

C2 1 
 

Bauxit-timföld technológiai 
laboratórium 

24 6 40 
Parr gyártmányú hidraulikusan kapcsolt 

nyomás alatti feltáró berendezések  

C2 1 
 

Műszeres elemző laboratóri-
um 

12 6 40 
GDOS profilelemző spektrométer + LECO 

TC500 oldott oxigén meghatározó 

GDOS profilelemző spektrométer 
+ LECO TC500 oldott oxigén 

meghatározó 

C2 1 
 

Felületelőkészítési laborató-
rium 

24 6 40 
MICROMETRITICS TRISTAR3000 faj-

lagosfelület meghatározó  

Öntészeti Intézet 

C2 0 
 

Olvasztástechnológiai labo-
ratórium 

100 10 40 
  

C2 0 
 

Nyomásos öntészeti labora-
tórium 

188 15 40 

Indukciós- ellenállásfűtésű olvasztóbe-
rendezések(25-150kg)+Hidegkamrás 

nyomásos öntő-
gép+mérésadatgyűjtőrendszer 

Hidegkamrás nyomásos öntő-
gép+mérésadatgyűjtőrendszer 

C2 0 
 

Formázókeverék vizsgáló 
laboratórium 

42,0+40,0 15 40 
  

C2 1 
 

3D mintakészítő laboratóri-
um 

36 8 40 3D prototípus gyártó készülék 
 

C2 1 
 

Műszeres elemző laboratóri-
um 

12 6 40 
  

C2 2 
 

Csiszolatkészítő- és vizsgáló 
laboratórium 

30 12 40 Atomabszorpciós spektrofotométer 
 

C2 2 209 Számítógépes szimulációs 32 12 40 Öntészeti folyamatok szimulációs rend- Öntészeti folyamatok szimuláci-
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Kar/Szervezeti egység 

Kutatási 
célú he-
lyiségek 
hasznos 

alapterü-
lete (m2) 

Kutatási 
célú helyi-
ségek ka-
pacitása 

(fő) 

Kutatási célú 
helyiségek 

rendelkezésre 
állása 

(óra/hét) 

Országos viszonylatban egyedülálló 
kutatási eszközök (lista) 

Nemzetközi viszonylatban 
egyedülálló kutatási eszközök 

(lista) 

laboratórium szer ós rendszer 

Kerámia- és Poli-
mermérnöki Intézet 

B1 2 213 
Mechanikai anyagvizsgáló 

laboratórium 
25 5 30 

  

C2 0 
 

Fröccsöntés-technológiai 
laboratórium 

30 15 20 
  

C2 2 209 
Adatfeldolgozó és anyagvizs-

gáló laboratórium 
45 10 40 

Karcvizsgáló, Rotációs reométer, Heví-
tőmikroszkóp 

Karcvizsgáló 

C2 2 210 
Szilikáttechnológiai Labora-

tórium 
64 10 40 

  

C2 2 211 Labor - kemenceszoba 33 5 40 
  

C2 1 112 
Portechnológiai laboratóri-

um sajtolószoba 
64 10 40 Laborextruder, Kapilláris reométer 

 

B1 2 201 
Termoanalitikai laboratóri-

um 
30,1 5 40 Lézer dilatométer, Higany poroziméter Lézer dilatométer 

 


