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Név: Prof. Dr. Czél György születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

 okl. bányagépész- és bányavillamossági mérnök, NME, 1978 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) 

adott!  

 Miskolci Egyetem Kerámia- és Polimermérnöki Intézet   -   egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az 

értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA 

doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. – anyagtudomány, 1998.,  

dr. habil. – anyagtudomány, 2017. 

az eddigi oktatói tevékenység  

− Anyagvizsgálat – BSc – magyar és angol nyelven,  

− Műanyagfeldolgozás – BSc – magyar és angol nyelven 

− Faanyagok alkalmazástechnikája – BSc – magyar és angol nyelven 

− Műanyagfeldolgozó gépek üzemtana – MSc – magyar és angol nyelven 

− Szellemi tulajdon védelme – MSc – magyar és angol nyelven 

− Műanyagfeldolgozás reológiája – PhD – magyar és angol nyelven 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak 

kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

 

1. Gyorgy Czel,  Kinga Tomolya, Maria Sveda , Anna Sycheva, Ferenc Kristaly , Andras 

Roosz, Dora Janovszky: Synthesis and characterization of Zr-based in situ crystal 

precipitated and liquid phase separated bulk metallic glass composite JOURNAL of 

NON-CRYSTALLINE SOLIDS 458 (2017) 

2. Gyorgy Czel, Mate Zattler: Set PointBased Material Selection Method in Case of 

Recycled Polypropylene Application MATERIALS SCIENCE FORUM 885: pp. 257-

262. (2017) 

3. Kaali P, Czél G: Degradation behaviour of zeolite filled polyurethanes under in vitro 

aging process In: Berecz T, Májlinger K, Orbulov IN, Szabó PJ (szerk.) MATERIALS 

SCIENCE FORUM Vol.812 (2015), pp.83-88. 

4. Kaali P, Czél G: Modelling of ion distribution in single, binary and ternary ion 

exchanged zeolite used for biomedical applications MATERIALS SCIENCE 

FORUM 752: pp. 268-274. (2013) 

5. 41–51P Kaali, M M Pérez-Madrigal, E Strömberg and R E Aune, Gy Czél, S Karlsson: 

The influence of Ag+, Zn2+ and Cu2+ exchanged zeolite on antimicrobial and long term 

in vitro stability of medical grade polyether polyurethane. EXPRESS POLYMER 

LETTERS 5:(12) pp. 1028-1040. (2011) 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

− Szabó Imre, Eckhart László, Czél György Energy storing spring from wood  European 

patent: EP2002759 Filed: 2007.  Published:2011 

− Czél György: Particular questions of Intellectual Property (A szerzői jog 

érvényesítésének néhány partikuláris kérdése) 2011. pp. 44-52. p. (ISBN:978-963-9988-

26-2) 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639988262
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639988262
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− Czél György, Fancsali József, Marossy Kálmán, Lévay András Coextrusion centrifugal 

fiberizing apparatus NSZO: D01D5/18 Lajstromszám: EP2071063 esp@cenet link Filed: 

2007.Patented:2009. 

− Czél György-Kollár Mariann: Materials Testing, textbook, (Anyagvizsgálati praktikum 

tankönyv anyagmérnököknek), ISBN 978-963-06-4216-3 (Publisher: SUNPLANT, 

2008.) 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

− Industrial Polymer Technology 25.08.2004 PA-464 OKEV registry: 04-0018-04 

Accreditation of Adult Training and further-training of engineers 

− Industrial Polymer technology, raw materials and processing of plastic materials 

20.10.2010 2010.10.20 PA-5104 Accreditation of Adult Training and further-training of 

engineers 

− Special assistant for the recycling of polymers 08.06.2015. SzPK-00075-15-080033 

Accreditation of dual training and other special training 

− E-learning: University of Miskolc, „Virtual preparatory year before admission” 8 

September 2015 Dual TÁMOP-4.1.1. F-13/1 -2013-0010 development 

− Registered expert in the field of vacuumtechnology, furnace technology, plastic and 

rubber forming technology 

MTMT azonosító: 10012947 

 


