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Nevezett dolgozatok száma / nominated essays:   29 Visszalépett: 2 
Megtartott előadások száma / presented works:   27 (3 Fö, 24 MűT) 
OTDK-ra javasolt dolgozatok száma / promoted to national level: 20 (2 Fö, 18 MűT) 
 

 

I. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Hulladék- és nyersanyagfeldolgozás alszekció / Waste and raw material processing 
subsession 

 
Ideje / date:  2022. november 22. 8 óra 

Helye / Venue: C/2 205. terem 

 
Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Madarász Tamás egyetemi docens / 

associate professor 
Tagok / Members: Dr. Nagy Sándor egyetemi docens / associate 

professor 
 Dr. Földessy János professor emeritus 
 Szabó Szilvia ügyvezető, Kisanalitika Kft. 
Hallgatói tag / Student member: Földesi Áron PhD hallgató / PhD student 

 
 

1. Németh Noémi (BSc) 

Hulladék alapú szálerősített geopolimer kompozitok eljárástechnikai vizsgálata 

Process engineering study of industrial waste based, fibre reinforced geopolymer 
composites 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár  
Nagy Gáborné Ambrus Mária PhD hallgató 

Elért pontszám / final points: 98 
Helyezés / award:   1. és előadói díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

2. Oláh Zsuzsanna (BSc) 

Tojáshéj és erőműi pernye előkészítésének és adagolásának hatása a hőszigetelő 
üveghab jellemzőire 

Effects of preparation and dosing of eggshell and power plant fly ash on the 
thermal insulating glass foam properties 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár 
Fóris Ildikó PhD hallgató 

Elért pontszám / final points: 93 
Helyezés / award:   2. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
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3. Béni Gergely (BSc) 

Műanyag granulátumok kriogén aprításának laboratóriumi vizsgálata 

Laboratory investigation of cryogenic comminution of plastic granules 

Konzulens: Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 90 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

4. Hoffmann Jennyfer (MSc) 

Pernye és karbidmész minták szárítási alapvizsgálatainak elvégzése az üzemi 
szárítóberendezések eljárástechnikai méretezése érdekében 

Basic drying tests of fly ash and carbide lime samples for the process sizing of 
drying equipments 

Konzulensek: Dr. Faitli József egyetemi docens 
Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 

Elért pontszám / final points: 90 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

5. Soós Noémi (BSc) 

EPR-es kommunális hulladékanalízis módszertan validálása 

Validation of EPR municipal waste analysis methodology 

Konzulens: Dr. Faitli József egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 85 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

6. Bárány Péter Tamás (BSc) 

Építési-bontási hulladék porfrakció cementpép kötésidejének és reológiájának 
szabályozása mechanikailag aktiválással 

Controlling the setting time and rheology of construction and demolition waste 
dust fraction cement paste by mechanical activation 

Konzulensek: Dr. Szabó Roland tudományos munkatárs 
Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár 

Elért pontszám / final points: 84 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
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7. Pálinkás Richárd (BSc) 

A gázmosóban használt NaOH kiváltásának ipari kísérleti vizsgálata 

Industrial experimental investigation of the extraction of NaOH used in gas washer 

Konzulens: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 82 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

8. Klaj Kitti Patrícia (BSc) 

Lignit pernye komplex hasznosítása CO2 megkötés és geopolimerizáció céljára 

Complex utilisation of lignite fly ash for CO2 sequestration and geopolymerisation 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár  
Kurusta Tamás tudományos segédmunkatárs 

Elért pontszám / final points: 78 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
 

9. Slobodkina Lyudmila (MSc) 

Experimental investigation and improvement of the flotation of talc 

A talkum flotációjának kísérleti vizsgálata és javítása 

Konzulensek: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens 
Dr. Mádainé Üveges Valéria egyetemi tanársegéd 
Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 
Alaa Abbadi PhD hallgató 

Elért pontszám / final points: 78 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
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II. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Bányászati technológiák és mérnöki feladatok alszekció /  
Mining technologies and engineering subsession 

 
Ideje / Date:  2022. november 23. 11 óra 
Helye / Venue: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, magasföldszint 10. terem 

 
Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Turzó Zoltán egyetemi docens / associate 

professor 
Tagok / Members: Dr. Molnár József egyetemi docens / associate 

professor 
Hallgatói tag / Student member: Antonovits Ábel PhD hallgató / PhD student 

 
 

1. Bedő Tibor Dániel (BSc) 

Hidrogén megjelenésének szimulációja a földgázszállító rendszeren 

Simulation of hydrogen appearance on the natural gas transmission system 

Konzulens: Dr. Kis László adjunktus 
Elért pontszám / final points: 94 
Helyezés / award:   1. és előadói díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

2. Sipeki Lilla (MSc) 

Fitobányászati kísérletek napraforgóval 

Phytomining experiments with sunflower 

Konzulens: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
Elért pontszám / final points: 93 
Helyezés / award:   2. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

3. Fairouz Ouldessi (MSc) 

Development of a suspension consistency meter for better quality control of 
hydraulic mine backfilling 

Szuszpenzió konzisztenciamérő fejlesztése hidraulikus tömedékelés ellenőrzésének 
a javítása érdekében 

Konzulens: Dr. Faitli József egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 91 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
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4. Oláh Zsombor (BSc) 

Szénhidrogén termelő kutak hidrátosodásának vizsgálata 

Analysis of hydrate formation in hydrocarbon producing wells 

Konzulens: Dr. Kis László adjunktus 
Elért pontszám / final points: 87 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

5. Bartók Szabolcs (BSc) 

Kis kapacitású anyagnyerő helyek, a gazdaságos és környezetkímélő építési 
alapanyag bányászat szempontjából 

Low-capacity mining sites, from the point of view of economical and 
environmentally friendly construction raw material mining 

Konzulens: Tompa Richárd tanársegéd 
Elért pontszám / final points: 85 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

6. Holoda Erik Máté – Nyiri Balázs – Juhász Ákos (BSc) 

Geodéziai felmérés és tervezés egy futópálya kialakításához 

Geodetic survey and planning for the construction of a running track 

Konzulens: Szilvási Marcell tanársegéd 
Elért pontszám / final points: 80 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
 

7. Stuller Viktor (BSc) 

Aramid betétes bányászati gumiheveder tönkremenetelének vizsgálata 

Research of the aramid reinforced mining conveyor belt's distruption 

Konzulens: Dr. Virág Zoltán egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 78 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
 

8. Orosz Máté (BSc) 

Bányafal robbantásos jövesztéssel való előrehaladásának mérése és 3D 
modellezése 

Measurement and 3D modeling of the progress of a mine wall through a blasting 
process 

Konzulens: Szilvási Marcell tanársegéd 
Elért pontszám / final points: 76 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
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III. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Környezettechnika, talaj és víz alszekció / Environmental technologies, soil and 
water subsession 

 
Ideje / date:  2022. november 24. 9 óra 

Helye / Venue: A/1 101. terem (VI. előadó) 
 

Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Szabó Norbert Péter egyetemi tanár / 
professor 

Tagok / Members: Dr. Kántor Tamás egyetemi adjunktus / assistant 
professor 

Hallgatói tag / Student member: Balassa Csilla PhD hallgató / PhD student 
 
 

1. Fodor Péter (BSc) 

Andezitek égésgázok tisztításra történő alkalmazásának lehetősége 

The opportunity of cleaning flue gas using andesite 

Konzulensek: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
Tompa Richárd egyetemi tanársegéd 

Elért pontszám / final points: 91 
Helyezés / award:   1. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 

 
2. Szeleczki Balázs (BSc) 

Riolittufa őrlemények hatása a talajvíz megtartására 

The effect of rhyolite tuff on soil water retention 

Konzulensek: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
Tompa Richárd egyetemi tanársegéd 

Elért pontszám / final points: 88 
Helyezés / award:   2. és előadói díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 

 
3. Kémenes Hortenzia (MSc) 

3D nyomtatott szűrők alkalmazásának lehetőségei a környezetiparban 

The potential of applying 3D printed filters in the environmental industry 

Konzulensek: Székely István tudományos segédmunkatárs 
Dr. Madarász Tamás egyetemi docens 

Elért pontszám / final points: 85 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 
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4. Nil Sangvat Reksa (MSc) 

Investigation of heavy metal adsorption efficiency of the Cambodian laterite soil 

Kambodzsai laterit talaj nehézfém-adszorpciós hatékonyságának vizsgálata 

Konzulens: Dr. Tóth Márton egyetemi adjunktus 
Elért pontszám / final points: 83 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 

 
5. Steven Abdelshahid (MSc) 

Examining the effect of contaminants on the hydraulic conductivity of aquifers 

Szennyezőanyagok vízadó rétegek vízvezető képességére gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

Konzulens: Kolencsikné dr. Tóth Andrea egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 79 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 

 
6. Juhász Julianna (BSc) 

Földradar (GPR) mérések kivitelezése és értelmezése üregesedés és az altalaj 
tömörségének vizsgálata céljából 

Implementation and interpretation of ground-penetrating radar (GPR) 
measurements for the purpose of investigating cavity and subsoil compaction 

Konzulens: Dr. Nádasi Endre egyetemi tanársegéd 
Elért pontszám / final points: 78 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 

 
7. Kiss Dániel (BSc) 

Elektromos autók környezeti hatásai 

Environmental effects of electric cars 

Konzulens: Dr. Szunyog István egyetemi docens 
Elért pontszám / final points: 53 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
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IV. FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ / EARTH SCIENCE SESSION 

 
Ideje / date:  2022. november 24. 11 óra 20 perc 

Helye / Venue: A/1 101. terem (VI. előadó) 
 

Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Szabó Norbert Péter egyetemi tanár / 
professor 

Tagok / Members: Dr. Kántor Tamás egyetemi adjunktus / assistant 
professor 

Hallgatói tag / Student member: Balassa Csilla PhD hallgató / PhD student 
 
 

1. Patócs Dóra (MSc) 

Miskolc területén létesítendő termálkút környezetének vizsgálata a Bükki 
Termálkarsztban 

Examinating the environment of a prospective thermal well in the Bükk 
Thermalkarst at Miskolc area 

Konzulensek: Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár 
Elért pontszám / final points: 84 
Helyezés / award:   1. és előadói díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 

 
2. Mohamed Abdelnaby Oraby (MSc) 

Gold and silver—one pair or two singles? —geochemical analysis of precious metals 
in the Rudabánya mineralization 

Arany és ezüst – egy pár vagy két szingli? — nemesfémek geokémiai vizsgálata a 
rudabányai ásványosodásban 

Konzulens: Dr. Földessy János professor emeritus 
Elért pontszám / final points: 80 
Helyezés / award:   3. díj 
OTDK-ra továbbjutásra javasoljuk / promoted to OTDK. 

 
3. Ernesto Edoson Manuel (MSc) 

Dispersion relations for seismic guided waves 

Szeizmikus vezetett hullámok diszperziós relációja 

Konzulens: Dr. Dobróka Mihály professor emeritus 
Elért pontszám / final points: 75 
Helyezés / award:   - 
OTDK-ra továbbjutásra nem javasoljuk / not promoted to OTDK. 
 

 
 


