
Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Szegedi Attila Születési év: 1976 

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve 

Mezőgazdasági gépészmérnök, Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

    Nyíregyházi Főiskolai Kar, 1998 

Okleveles Mezőgazdasági gépészmérnök, Gödöllői Agrártudományi Egyetem  

  Gépészmérnöki i Kar, 2002 

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

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

pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz.   -   egyetemi docens 

     BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens 

    MTA GKI   - tudományos munkatárs 

NYE MATI, Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék – főiskolai adjunktus 

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében 

foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA, stb.) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD 

(építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)  

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA 

tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

-  

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 

ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja 

-  

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben, stb.) 

Járműrendszerek, Járműjavítás, Gépjárművizsgálatok, Közlekedési rendszertan, Építőipari 

gépek, Szerviztechnológia Üzemfenntartás, Járműfenntartás; Műszaki diagnosztika, 

Karbantartás, Erőgépek, Repülőgép hajtóművek. 

Oktatásban eltöltött idő: 11 év 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

-  

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb 

publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás 

felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv 

kiadója, éve, terjedelme 

1. Dr. Lengyel Antal – Szegedi Attila(2008) TERHELÉS ALATTI ÉTTÉTELVÁLTÁS 

HATÁSA A TRAKTOROK VONÓERŐ-KIFEJTÉSÉRE Mezőgazdasági Technika  

 

 



2. A. Lengyel – A. Szegedi (2010) Research of traction force during the tractors power 

shifting  Hungarian Agricultural Engineering 2009. 

 

3. Dr. Lengyel Antal – Szegedi Attila  (2010) TRAKTOROK 

TELJESÍTMÉNYÁTVITELÉNEK OPTIMALIZÁLÁSAGÉP folyóirat különszám 

 

4. A. LENGYEL – A. SZEGEDI (2012): Analysis of Governing Process of the Underload 

Gear  

Shifting Mechanical Engineering Letters 2012/7 

 

  

5. SZEGEDI A.-LENGYEL A. (2015) Examination of energetics relations of underload 

gear shifting  Academic Journal of Manufacturing Engineering Vol. 13. Issue4. pp. 44-51 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

Gépipari Tudományos Testület – tagság 
 

 

 


