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Név: Hutkainé Göndör Zsuzsanna születési év: 1957 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

okl. kohómérnök, NME, 1981; környezetvédelmi szakmérnök, ME, 2000. 

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

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

adott!  

ME. MAK, Kémiai Intézet.   -   mérnöktanár 

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) 

- 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben stb.) 

FSZ hallgatóknak oktatott tárgyak 1995-től folyamatosan: 

- Laboratóriumi alapismeretek 

- Általános kémia 

- Fizikai kémia 

BSc hallgatóknak oktatott tantárgyak:  

- Általános kémia gyakorlat Tüzeléstan gyakorlat (anyagmérnök szak, törzsanyag) 

- Fizikai kémia gyakorlat (anyagmérnök szak, törzsanyag) 

- Laboratóriumi alapismeretek (anyagmérnök szak) 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

Kutatási tématerületek: 

- Karbon nanocsövek szintézise, felületmódosítása és alkalmazási lehetőségei a katalitikus 

folyamatokban  

- Karbon nanocsövek funkcionalizálása és jellemzése,  

- Karbon nanocsövek adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata 

- Megújuló energiahordozók, elsősorban a biomassza környezetbarát energetikai célú 

hasznosítása; 

- Kompozitok előállítása in situ elektrokémiai módszerekkel 

- Felületmódosítás elektrokémiai eljárással 

- Határfelületi jelenségek vizsgálata 

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

a.) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb 

publikációk vagy alkotások: 

1) Fizikai kémia műszakiaknak elektronikus jegyzet, 6. fejezet: Többkomponensű folyadék 

elegyek, 50 oldal; 

2) 7. fejezet: Fázisegyensúlyok, 24 oldal; 14. fejezet: Transzportfolyamatok általános 

jellemzése, 12 oldal; 15. fejezet: Transzport-folyamatok fajtái, 47 oldal; 25. fejezet: 

laboratóriumi mérési gyakorlatok. Közreműködés a leírásban, szerkesztésben; 2010. 

(TÁMOP-4.1.2-08/1A-2009-001 Pályázat) 

3) Hutkainé Göndör Zsuzsanna, Mészáros Renáta, Muránszky Gábor, Vanyorek László: Magas 

nitrogén-tartalmú, különböző mértékben oxidált karbon nanocsövek adszorpciós 

tulajdonságainak összehasonlítása koffeinadszorpció vizsgálatával, 14. Elektronikus 

Műszaki Füzetek (Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban), ISBN:978-

963-508-752-5, (2014), 173–180. 
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4) Vanyorek László, Hutkainé Göndör Zsuzsanna: Nitrogén dópolt bambusz szerkezetű karbon 

nanocsövek szintézise, felületmódosítása és alkalmazási lehetőségei a katalitikus 

folyamatokban, 14. Elektronikus Műszaki Füzetek; 14. (Műszaki Tudomány az Észak-Kelet 

Magyarországi Régióban), ISBN:978-963-508-752-5, (2014), 164–172. 

5) Vanyorek László, Lakatos János, Hutkainé Göndör Zsuzsanna, Kónya Zoltán: Bambusz 

szerkezetű szén nanocsövek funkcionalizálása és jellemzése fourier transzformációs 

infravörös valamint röntgen fotoelektron spektroszkópiával, I. Vízkémiai és Technológiai 

Konferencia és 57. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Veszprém, ISBN: 978-963-396-

011-0, (2014), 130–140.  

6) P.Baumli, J.Sytchev, Zs.H.Göndör, G.Kaptay: Interaction betwwen a titanium-containing 

molten salt and an alumina plate – Materials Science Forum, Vols. 473-474 (2005) pp.39-

44. 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

1995-től folyamatosan veszek részt a ME műszaki karain tanuló mérnök-hallgatók kémiai témájú 

gyakorlati képzésében (számolási és laboratóriumi gyakorlatokon), 2000-től, mint mérnöktanár. 

Ugyanezen idő alatt folyamatos résztvevője vagyok a ME Kémiai Intézete által jegyzett 

projekteknek, kutatási feladatoknak, korábban sóolvadékokban végzett in situ szintézisek, 

határfelületi erők, jelenségek vizsgálata témában, utóbbi időszakban nanotechnológiai 

kutatásokban pl. katalizátorfejlesztés terén. 

 

közéleti tevékenység: 

Műszaki Anyagtudományi Kar TDK Tanácsának tagja 

Műszaki Anyagtudományi Kar Fegyelmi Bizottságának tagja 

Miskolci Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja 

MTMT azonosító: 10029630 

 

 


