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Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Géczy Attila 

Cím(ek) 91., Tűzoltó utca, 1094, Budapest, Magyarország / 48., Corvin u., 3100, Salgótarján, Magyarország 

Telefonszám(ok) + 36 30 418-6691 

E-mail(ek) gattila@ett.bme.hu / attila.geczy@gmail.com 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1985. 10. 20.  
  

  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2009. szeptember – 2012. június 

Foglalkozás / beosztás PhD hallgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás, kutatás, technológia fejlesztés 

A munkáltató neve és címe 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék 

Tevékenység típusa, ágazat 
 

  
 
 

Dates 2008. Feb. – 2009. May  

Occupation or position held Advanced hardware engineering trainee 

Main activities and responsibilities PCB Design (Mentor PADS), Co-simulation, Simulink - dSPACE AutoBox programming 

Name and address of employer KNORR-BREMSE Fekrendszerek Kft., 1113 Budapest, Major u. 69. 

Type of business or sector automotive 
 
 

Dates 
 

Occupation or position held 

 

Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  

Type of business or sector  
 

Elektronika, elektronikai technológia 
 

 
2011. december – 2012. április  

fejlesztőmérnök 

Cu kivezetések technológiai kutatása nagyáramú eszközökhöz (Infineon) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék 

automotív, elektronika 
 

 

 
2008. február – 2009. május  

Előfejlesztő mérnök gyakornok 

PCB tervezés (Mentor PADS), szimuláció (SPICE 3-Simulink), dSPACE AutoBox programozás 

KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., 1113 Budapest, Major u. 69. 

automotív, elektronika 
 

 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2009-2012. (várható)   

Végzettség / képesítés PhD; Villamosmérnöki tudományok 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Elektronika, elektronikai technológia, elektronikai gyártás és összeszerelés, hőmérsékletmérés, 
gőzfázisú forrasztás, numerikus szimuláció, hallgatók témavezetése 

Időtartam 2009-2012. (várható)   

Végzettség / képesítés PhD; Villamosmérnöki tudományok 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Elektronika, elektronikai technológia, elektronikai gyártás és összeszerelés, hőmérsékletmérés, 
gőzfázisú forrasztás, numerikus szimuláció, hallgatók témavezetése 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék 

mailto:gattila@ett.bme.hu


oldal 2/2- Önéletrajz 
Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) 

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Unió, 2002-2010   24082010 

 

 
Egyéb készségek és kompetenciák 

 
Anyanyelv(ek) 

 
 
 
magyar 

  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Nyelv  C2 
Mesterfokú 

nyelvhasználó 
C2 

Mesterfokú 
nyelvhasználó 

C1 
Mesterfokú 

nyelvhasználó 
C1 

Mesterfokú 
nyelvhasználó 

C2 
Mesterfokú 

nyelvhasználó 

Nyelv  A2 
Alapszintű 

nyelvhasználó 
A2 

Alapszintű 
nyelvhasználó 

A2 
Alapszintű 

nyelvhasználó 
A2 

Alapszintű 
nyelvhasználó 

A2 
Alapszintű 

nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák - Jó kommunikációs készségek (anyanyelven, angol nyelven; előadói tapasztalatat anyanyelven és 
angol nyelven; nemzetközi konferencia előadások és értekezések) 
- Csapatszellem (konstruktív megoldásokra törekvés, a csapat haladásának érdekében) 
- Újságírói képességek (hobbi újságíró, interjúk angol nyelven szoftverfejlesztőkkel és a magyar IT 
szektor vezető menedzsereivel, előadások kiállításokon, videojáték kritikák) 
- Fordítói képességek (videojáték műfordítás tapasztalat) 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

- CAD workshop szervezése (BME-ETT) 
- Témavezetés (3 szakdolgozat készítő hallgató és 6 önálló tervező hallgató konzultálása) 
- Tapasztalat nemzetközi IEEE hallgatói verseny szervezésében 
- Tapasztalat kiállításokon való megjelenés szervezésében 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

- Haladó CAD felhasználó bizonyos szoftverekkel (elektronikai szoftverek, Mentor termékek, Cadence 
termékek) 
- Jártasság az elektronikai technológia, elektronika, összeszerelés és hibaanalitika területén 
- Jártasság a technológiai dokumentációk és tudományos szakcikkek írásában 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

- Haladó MS Office felhasználó 
- Matlab programozási készségek 
- Origin, Photoshop, Illustrator készségek 
- C, C++, LabVIEW, Verilog készségek 
- Mikrokontroller programozási készségek (accelerométer vezérelt USB eszköz fejlesztése) 
- Comsol, Maxwell, 3D Studio Max készségek 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

- Középhaladó fotós készségek (tapasztalat koncert- és rendezvényfotózás területén) 
- Hegedű (10 év aktív zenélés) 
- Basszusgitár (9 év aktív zenélés a mai napig) 
- Zenei felvételek készítésében való alapszintű jártasság 
- Rajzolás 

  

  

Járművezetői engedély(ek) „B” kategóriás jogosítvány  

  

Kiegészítő információk 
 

                                                         Díjak: 
 
 
 
 

                                                Sportok: 

 

 
- 2009. „Ambrózi Díj” (Pro Progressio) 
- 2008. „Kari BME ösztöndíj” ’C’ kategória 

 
 
 

úszás, asztalitenisz 
  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu

