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Név: Dr. Dobó Zsolt születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

MSc Kohómérnök, ME, 2011 

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

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

adott!  

ME-EMI, tudományos munkatárs 

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, 2016 (Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola), értekezés címe: 

„A változó feszültség jellemzőinek hatása az elektrolitikus hidrogén előállítás 

energiahatékonyságára”) 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: villamos melegítés és hajtások, tüzeléstan gyakorlat, 

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

kapcsolata  

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

 

Alberto Pettinau, Zsolt Dobó, Zoltán Köntös, Andor Zsemberi. Experimental characterization 

of a high sulfur Hungarian brown coal for its potential industrial applications. Fuel Processing 

Technology, Vol. 122, pp. 1-11, 2014. IF: 3.352. 

 

Zsolt Dobó, Árpád Bence Palotás. Impact of the voltage fluctuation of the power supply on 

the efficiency of alkaline water electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 41, pp. 

11849-11856, 2016. IF: 3.582. 

 

Zsolt Dobó, Árpád Bence Palotás. Impact of the current fluctuation on the efficiency of 

alkaline water electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 42, pp. 5649-5656, 

2017. IF: 4.229. 

 

Zsolt Dobó, Andrew Fry. Investigation of co-milling Utah bituminous coal with prepared 

woody biomass materials in a Raymond Bowl Mill. Fuel, 222, pp. 343-349, 2018. IF: 4.908 

(2017). 

 

Helga Kovacs, Zsolt Dobo, Tamas Koos, Adrienn Gyimesi, Gabor Nagy. Influence of the flue 

gas temperature on the behavior of metals during biomass combustion. Energy & Fuels, 32 

(7), pp. 7851-7856, 2018. IF: 3.024 (2017). 

 

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

2 szabadalom, 1 szabadami bejelentés, 1 használati mintaoltalom 

7 db Q1 cikk, összesített impakt faktor: 23.453 

 

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

oktatási tevékenység, kutatási projektekben való részvétel itthon és külföldön (USA), 

kutatóintézet vezetésében való részvétel (USA) 

MTMT azonosító: 10037851 
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