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Név: Dr. Póliska Csaba születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles anyagmérnök, ME 2001. 

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

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

adott!  

ME MAK Energia és Minőségügyi Intézet – 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) 2008. 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatásban eltöltött idő: 

- doktoranduszként és tanszéki mérnökként: 2001-2009 

- egyetemi adjunktusként: 2009-2015 

- egyetemi docensként: 2015- 

oktatott tárgyak magyar nyelven: 

- Égéselmélet, hőtan 

- Energetikai berendezések 

- Energetikai tervezés 

- Energiahordozók II. 

- Kemencék üzemtana 

- Számítógépes képelemzés 

- Szerkezetvizsgálat 

- Tűzálló anyagok 

- … 

oktatott tárgyak angol nyelven: 

- Energy sources II: 

- Refractories 

- Test methods for refractory materials 

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

kapcsolata  

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

 

- Dóra Mentes, Csaba Póliska, Tamásné Szemmelveisz: The effect of age on combustion 

properties of energy willows, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: A 

PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 43: (1) pp. 79-91. 2018. 

- Garami Attila, Póliska Csaba: Távfűtési rendszerek fejlesztése I. − technológiák és 

fejlesztési lehetőségek áttekintése a nemzetközi szakirodalomban, 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 57: (1-2) pp. 48-53. 2016. 

- Garami Attila, Póliska Csaba, Kókai Péter: Távfűtési rendszerek fejlesztése II. – 

Megújuló energiahordozók szerepe hazánk és kiemelten Miskolc távhőrendszerében, 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 2016: (5-6) pp. 16-20. 2016. 

- Kókai P, Póliska Cs: Miskolci fűtőmű beruházás megvalósítása és tüzeléstechnikai 

optimalizálása, ENERGIAGAZDÁLKODÁS 1-2: (56) pp. 50-54. 2015. 
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- Póliska Csaba, Kókai Péter, Csordás Bernadett: Effects of different fuel types on the 

operational parameters of a biomass boiler, MATERIALS SCIENCE AND 

ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 40: (1) pp. 

113-125. 2015. 

 

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

- Fosszilis tüzelőanyagok kiváltására alkalmas alternatív energiahordozók kutatása K+F (a 

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 kutatás-fejlesztési és tudástranszfert támogató 

projektben), 2012. 

- Egyedi távhőkörzetek kialakítása Miskolcon megújuló alapon c. K+F vezetője (a TÁMOP 

4.2.1C-14/1/Konv kódszámú „Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer 

tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. projektben), 

2015. 

- A tervezett kazán összeállított prototípusán a kezdeti validáló mérések elvégzése, a mérési 

eredmények elemzése szakértői tanulmány formájában, a Ferroker-Sped Kft. részére, 

2015-16. 

- Ívhegesztés termográfiai vizsgálata (infra videófelvételek készítése és elemzése) a Ped-

Weld Kft. részére, 2016. 

- Az acélöntőüstre vonatkozó hőtechnikai modell elkészítése, és az acélöntőüst 

hőtartalmával összefüggő acélgyártó berendezések (oxigénes konverter, villamos 

ívkemence) részletes hőmérlegének meghatározása (GINOP-8.1.1-16.); a „Hőtechnikai 

modell kidolgozása” alcímű kutatómunka témavezetése, 2018.- 

- MOL Nyrt. Megvalósíthatósági Tanulmány a Hulladékégető flexibilitásának növelése al-

projekt előkészítéséhez, műszaki tartalmának meghatározásához K+F projekt vezetése, 

2018. 09.-2019. 09. 

- MOL Nyrt. DUFI, API 1,2 és DAF medencék VOC mentesítése – VOC tartalmú levegő 

primer égési levegőként történő alkalmazására vonatkozó Tanulmány készítése, 2019. 

május 

 

Több tucat TDK, szakdolgozat és diplomamunka konzultálása. 

 

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

- Az eLearning tananyagfejlesztés módszertana, 2013. 10. 31. – 11. 14. 

- Projektpedagógiai ismeretek és készségek, 2014. 06. 02. – 06. 06. 

- WTS F1/F2 nagyhatékonyságú síkkollektor, 2014. 09. 01. 
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