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Kutatási tevékenység és kutatási terület 

Környezeti eljárástechnika, ipari hulladékok komplex hasznosítása, fémtartalom 
kinyerése kémiai és biológiai kioldással, oldatkezelés, ipari szennyvizek kezelése 

 

Oktatási tevékenység 

 

Gyakorlatvezetői részvételek: 

• Eljárástechnika alapjai      

• Termikus hulladékkezelés     

• Kémiai és biológiai hulladékkezelés    

• Környezetkémia        

• Vízkezelés, vízgazdálkodás    

• Szennyvíztisztítás 

• Települési hulladékok feldolgozása, újrahasznosítása 2     

• Handling and processing of Biodegradable wastes  

• Mechanical and Biological treatment of MSW 

Társkonzulensi tevékenység TDK munkában, BSc szakdolgozatokban és Msc 
diplomatervekben, összesen 20 esetben. 

Munkatapasztalat 

• 2007-2008       tanszéki mérnök, Miskolci Egyetem 

• 2011-2012 junior kutató UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő 
Közhasznú Nonprofit Kft 

• 2012-             egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem  

Díjak és kitüntetések 

• Tudományos Diákköri Konferencia I. díjazás, Miskolci Egyetem 2006. 

• Tanulmányi emlékérem bronz fokozat 2006 

• Tanulmányi emlékérem ezüst fokozat 2007 
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Részvétel szakmai szervezetek munkájában 

• Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tag 

• Intézeti oktatási felelős – 2 évig 

• Beiskolázási Bizottsági tag 

• Műszaki Földtudományi Kar, Kari Tanács tag 

 
• német PhD fokozathoz szükséges szakmai nyelvvizsga (ME IOK)  

• angol középfok, „C”-típus 

 

Részvétel kutatási projektekben – néhány példa 

 
• REDILP – Ívkemencei szállópor újra-hasznosításának kísérleti vizsgálata őrléssel 

egybekapcsolt lúgzási eljárással; 
• Bio-etanol előállítás burgonyából és kukoricából, félüzemi méretű (350L-es) bio-

etanol üzem tesztelése;  
• Az ajkai erőműi pernye urántartalmának dúsíthatósági vizsgálata;  
• Aprított hulladék akkumulátor minták eljárástechnikai vizsgálata; 
• Támop tananyagfejlesztés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006;  
• Csapadékos szennyvizek vezérelt ülepedésének kísérleti vizsgálata;  
• Biomassza hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata fűtési célokra (TÁMOP‐4.2.1.B‐

10/2/KONV‐2010‐00012011-2012);  
• „Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok 

hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására - CriticEl” című TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV -2012-0005 számú projekt;  

• DUAL DRIVE projektben: Cirkuláris gazdaság címmel gyakorlati tananyag készítése;  
• „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017” című EFOP-

3.6.2-16-2017-00010 azonosító számú projekt-ben elektronikai hulladék 
hasznosításának kutatása 

• Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program –Természeti erőforrások optimalizálása 
korszerű technológiákra alapozva: energetikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és smart 
technológiákkal kapcsolatos kutatások 
 

Tanulmányok 

 

• 2019: pedagógiai és oktatásmódszertani tréning 

• 2009 –2012 ME – GTK; mérnök – közgazdász szak 

• 2008 -2011 Mikoviny Sámuel doktori iskola PhD hallgató, abszolutóriummal zárva; 
Témavezető: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens, a műszaki tudomány 
kandidátusa 
Kutatási terület: hulladékok és hulladékoldatok fizikai-kémiai, kémiai és biológiai 
komplex kezelése 

• 2002 - 2007 ME – MFK; környezetmérnök szak, ipari környezetvédelmi szakirány 

 

Számítógépes ismeretek 

MS Office felhasználói szintű ismerete 
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Publikációk 

Aktuális publikációs lista:  

MTMT link 

 

 

Tapasztalat 

• oktatás (felnőttoktatás) magyar és angol nyelven  

• oktatási anyagok, előadások összeállítása, kidolgozása  

• munkavédelmi oktatások elvégzése  

• laboratóriumok folyamatos ellenőrzése a baleset- és munkavédelmi szempontok 

szerint  

• laboratóriumi gyakorlatok vezetése  

• nyári gyakorlatos hallgatók napi szintű feladatának meghatározása, ellenőrzése  

• vegyszerraktározás (raktározási rend kialakítása, megszervezése, nyilvántartási 

rend kidolgozása, vezetése)  

• oktatásszervezési feladatok elvégzése, órarend készítés intézeti szinten, statisztikák 

készítése  

• hallgatói gyakorlati szerződésekkel kapcsolatos teljes-körű ügyintézés  

• felvételi elbeszélgetések és záróvizsgák teljes-körű megszervezése, titkári feladatok  

• pályázatírásban és pályázatok megvalósításában részvétel  

• projektben résztvevők (több, mint 100 fő) szakmai beszámolóinak adott 

szempontrendszer szerinti ellenőrzése, javíttatása, adatbázis kezelése 

• laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése, árajánlat-kérés  

• adminisztrációs feladatok (iratok, levelek iktatása, továbbítása elektronikus 

rendszerben)  

• kutatási és fejlesztési tevékenység  

• jelentéskészítés és prezentálás  

• idegen nyelvű irodalmi anyagok feldolgozása  

• publikációs tevékenység angol és magyar nyelven (lásd MTMT adatbázis) 

 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035855

