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Név: Prof. Dr. Kaptay György születési év: 1960 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. kohómérnök, Leningrádi Műszaki Egyetem, 1984.  

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

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

adott!  

ME, MAK, FKNI, egyetemi tanár 

BAY-ENG, félállás, vezető kutató 

tudományos fokozat  

Műszaki tudományok kandidátusa (1988),  

MTA doktora (2005), MTA levelező tagja (2016) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatás magyar nyelven (a Miskolci Egyetemen)  

 

1989 – 1991: 3. és 4. éves szilikátipari, ill vegyigépész szakos gépész hallgatóknak "Fizikai Kémia" 

szám. gyak. + labor (2)  

1989 – 1995: 1. éves gépész hallgatóknak "Általános Kémia" szám. gyak + labor (2)  

1989 – 1995: 2. éves Mérés- és automatizálás szakos gépész hallgatóknak "Fizikai kémiai mérések" 

előadás + labor (2 +1) (Dr. Raisz Ivánnal)  

1991 – 1993: Kohómérnöki Kar doktoranduszainak "Fizikai Kémia I-II" előadás (2)  

1992 – 1995: 3. éves Szerkezeti anyag szakirányú kohászhallgatóknak "Fizikai Kémia II) előadás + 

labor (2 + 1) (Dr. Báder Imrével)  

1993 - 1996: Informatika szakos I. éves gépész hallgatóknak "Általános kémia" előadás (2)  

1993 - 2010: Kohómérnök doktoranduszoknak 3 alternatív tantárgy (2k):  

- Fémolvadékok fizikai kémiája  

- Határfelületi jelenségek fémolvadékot tartalmazó rendszerekben  

- Szervetlen és fémes anyagok fizikai tulajdonságainak becslése  

1994 – 1999: 2. éves Anyagmérnök szakos hallgatóknak "Fizikai Kémia" előadás + labor (3 +2)  

1995 – 2006. 3. éves Öntő, vaskohász és fémkohász szakirányú kohász-hallgatóknak "Fizikai 

Kémia II" előadás + labor (2 + 2) (Dr. Báder Imrével)  

1997 - Felületek fizikai kémiája - alternatív tárgy kohó- és anyagmérnök hallgatóknak  

1999 – 2007 Anyag- és kohómérnököknek két féléves fizikai kémia ea. és szám. gyakorlat (3+2 és 

2+2)  

2000 – 2001. Kohómérnököknek kiegészítő kihelyezett egyetemi képzésben Fizikai kémia I. és 

Fizikai kémia II. (24 + 24 óra)  

2007. Az Akadémia szakirány előkészítő tárgya  

2008. A Nanotechnológia alapjai.  

2008-2013 Szakirányvezető a Miskolci Egyetem anyagmérnöki BSc és MSc képzésein belül 

indítandó nanotechnológiai szakirányokon.  

2008-2013 Határfelületi nanojelenségek (2+2 BSc)  

2009-2013 Anyagegyensúlyok egyszerűen (2+0 BSc)  

2014- Anyagegyensúlyok (2+1, MSc)  

2014- Nanojelenségek (2 + 1, BSc)  

2014 – Határfelületi jelenségek (2+1, MSc) 

2011- Kutatástan (PhD) 

2011- Anyagok térfogati és határfelületi egyensúlya (PhD) 
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Oktatás angol nyelven (a Miskolci Egyetemen)  

 

1988 – 1989: Előkészítős külföldi hallgatók "Kémia" számolási gyakorlat (2)  

1989 – 1995: 1. éves gépészeknek "Kémia" előadás + labor (2+2) (Dr. Bedő Zsuzsával, ill. 1991-ig 

Dr. Török Tamással)  

1989 – 1995: 3. éves bányászoknak "Fizikai Kémia" előadás+labor (2+2) (Dr. Bedő Zsuzsával, Dr. 

Lakatos Istvánnal, illetve 1991-ig Dr. Török Tamással)  

1990 – 1991: 1. éves gépészeknek "Műszaki angol" nyelvórák (2)  

2002 – 2006 Physical Chemistry I-II for foreign students  

2010 – Interfacial nano-phenomena (2+1, MSc)  

2010 – Equilibrium of Materials (2, MSc) 

2013 – The Art of Doing Science (2, PhD) 

2013 – Bulk and interfacial equilibria of materials (2, PhD) 

 

Oktatás orosz nyelven (a Leningrádi Műszaki Egyetemen)  

 

1984 - 1987: összesen 7 kohászhallgató mellett láttam el diplomatervezési konzulensi feladatokat a 

képzés 10. és 11. féléveiben  

1985 - 1987: 4. éves kohász hallgatóknak "Könnyűfémkohászat" c. tárgy lab. gyakorlatok (4)  

 

PhD kurzusok Határfelületi témakörben:  

 

1996-tól folyamatosan Miskolcon,  

2004: Kyushu, Japan  

2005: Prága, Csehország,  

2007: Melbourne, Australia,  

2008: Budapest,  

2009: Glasgow, UK,  

2011. szeptember: Montpellier, Franciaország  

2018. július: Budapest. 

 

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

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

 

1. G.Kaptay. The chemical (not mechanical) paradigm of thermodynamics of colloid and 

interface science. Adv Colloid Interface Sci 256 (2018) 163-192, doi: 

10.1016/j.cis.2018.04.007. (2017-IF = 7.346, D1 in 2016 in “Chemistry: Physical and 

Theoretical Chemistry”). 

 

2. G.Kaptay: On the negative surface tension of solutions and on spontaneous 

emulsification. Langmuir, 2017, vol.33, pp.10550–10560. doi: 10.1021/acs.langmuir. 

7b01968. (IF = 3.789, Q1 in 2016 in “Surfaces and Interfaces”).  

 

3. G.Kaptay: Modeling equilibrium grain boundary segregation, grain boundary energy and 

grain boundary segregation transition by the extended Butler equation. J Mater Sci, 51 

(2016) 1738-1755. (Q1 in “Mater Sci (misc)”) 

 

4. G. Kaptay: On the partial surface tension of components of a solution. Langmuir, 31 (2015) 

5796-5804. (Q1 in “Mater Sci (misc)”).  

 

5. G.Kaptay: On the interfacial energy of coherent interfaces. Acta Mater, 60 (2012) 6804-

6813. (Q1 in “Metals and Alloys”).  
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b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

- 10 patents 

- h-index = 24 (based on independent citations), h = 22 according to Scopus, h = 20 

according to Web of Science, Advanced Search, h = 26 according to Google Scholars.  

- Cumulative impact factor: around 200, 

- Partial cumulative impact factor: around 118, 

- Publications: 202 journal papers, 1 book, 12 book chapters, 119 proceedings papers + 21 

other papers = 352 published items,  

- Scimago ranks (MTMT): 35 papers in different D1 journals + 30 papers in additional 

different Q1 journals + 46 papers in different Q2 journals + 9 papers in different Q3 

journals + 6 papers in different Q4 journals = 125 papers in different D1-Q1-Q4 journals.  

- Cited papers: 209 (average 10.5 citations / cited paper), ratio of cited papers: 60 %.  

- Independent citations: 2330 (around 6.6 citations / published item). 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség (2010-től) 

 

 Kari TDK konzulensi elismerés (2010) 

 Akadémikus jelölés (2013, 2016) 

 Best Calphad paper 2014 Award (2015) 

 A Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója (2015) 

 Az Acta Materialia folyóirat kiváló bírálója (2016) 

 Rektori elismerés: 5 cikk a ME és jogelődjei (1735-2017) legjobb 67 cikkében (2018) 

 

19 awards, including Best Calphad paper 2014 Award (2015) and Excellence in Review for Acta   

Materialia (2016). 

MTMT azonosító: 10002406 

 


