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II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai1,2  

Név: Százvai Attila születési év: 1974 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

mg gépészmérnök, NYF, 2004 

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

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

 

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet, Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártás-

technológia Intézeti Tanszék - műszaki oktató 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében 

foglaltak szerint: (PhD/CSc/DLA) – 

 (5 éven belül megszerzett PhD/DLA 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 ösz-

töndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

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

intézményben stb.) 

  

oktatásban töltött idő: 2004 – 

Anyagismeret és anyagvizsgálat I, Anyagismeret és gyártástechnológia II, Műszaki Mérés, Gyártás-

technológia I-II-III, Szerszámgépek programozása, Gyártórendszerek tervezése, Megmunkálási eljá-

rások, CNC gépek programozása, CAD alapjai, Gyártási folyamatok szabályozása, Számítógéppel se-

gített műszaki rajz, Minőség-ellenőrzés, Anyagtan, Robot és CNC technika. 

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 pub-

likációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

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

rolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

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

éve, terjedelme 

- 

                                                           
1 Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet be-

mutató publikációs listákat nem kér a MAB!  
2 Az oktatói adatlapok csoportosítása (a csoporton belül névsor szerint):  

(1) szakfelelős;  
(2) szakirány/specializáció-felelősök (ha vannak) 

(3) teljes munkaidőben foglalkoztatottak  (AT) 

(4) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak  (AE, V) 
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Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

- 

 

!!! A szürke hátterű szövegek csak példák, illetve segéd-szövegek, a beadványból törölhetők!!! 


