
MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

 

Név: Dr. Kocserha István születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. gépészmérnök, Miskolci Egyetem, 1999 

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

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

adott!  

Miskolci Egyetem – egyetemi docens 

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 (Anyagtudományok és technológiák) 2011 

Oktatói tevékenység  

A Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Karon, illetve névváltoztatás miatt ezek 

jogelődein 1999-től végzek oktatási tevékenységet és veszek részt a mérnök képzésben. Az alábbi 

tárgyak oktatási tematikáját dolgoztam ki: Portechnológiák, Szilikátipari berendezések, Tégla- és 

Cserépipari technológiák, Finomkerámia-ipari technológiák, Kerámiák, anyagvizsgálata, 

Méréstechnika, Elektrotechnika és ipari méréstechnika alapjai,   

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

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

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

• István, Kocserha; Alexandra, Hamza; Róbert, Géber: The effects of red mud on clay 

compounds IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

426 : 1 p. 012026 (2018) 

• Alexandr, Y Buzimov; Wilhelm, Eckl; László, A Gömze ; István, Kocserha ; Emese, 

Kurovics; Aleksey, S Kulkov ; Sergei, N Kulkov : Effect of mechanical treatment on 

properties of Si-Al-O zeolites ÉPÍTŐANYAG 70 : 1 pp. 23-26. , 4 p. (2018) 

• Sergey, N. Kulkov; Svetlana, P. Buyakova ; Maria, Chatzinikolaidou ; István, Kocserha 

Rheology and porosity effect on mechanical properties of zirconia ceramics, ÉPÍTŐANYAG 

67: 4 pp. 155-158. (2015), 

• István, Kocserha; László, A Gömze: Friction properties of clay compounds APPLIED CLAY 

SCIENCE 48: 3 pp. 425-430. , 6 p. (2010) 

 

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

 

Pórusképző anyagok vizsgálata a téglaiparban 

SiC részecskeszűrők gyártástechnológiai felülvizsgálata – K+F megbízási munka 2009 

Porózus útpályaszerkezetű kerékpárút fejlesztése - K+F megbízási munka 2016 

Üveghab előállítása és vizsgálata - K+F megbízási munka 2018 

Cementhab szerkezetű építőanyagok fejlesztése,  K+F pályázat részeként  2018 

Porózus kőanyagok útpályaszerkezeti felhasználásának vizsgálata K+F megbízási munka 

2019 
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