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Név: Dr. Fegyverneki György születési év: 1978. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  

Okleveles kohómérnök, Miskolci Egyetem, 2001 

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

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

adott!  

Nemak Győr Kft. Termék- és Szerszámfejlesztő mérnökség stratégiai manager,  

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Öntészeti Intézet, címzetes egyetemi docens, 

kihelyezett tanszékvezető 

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) 2007. 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: 

- Fémöntészeti technikák és vizsgálatok (MSc.) 

- Könnyűfém-öntészet (PhD)  

oktatási tevékenység: 2008-tól folyamatosan,  

- TDK munkák, szakdolgozatok és diplomatervek üzemi konzultálása  

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

kapcsolata  

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

Monika, Takár ; György, Fegyverneki ; Valéria, Mertinger 

Investigation of the common modification effect of strontium and antimony on the 

structure in case of Al-Si alloy 

MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 812. pp. 393-398. , 6 p. (2015) 
 

György, Fegyverneki ; Monika, Tokár 

The examination of the strength properties on the vehicle industry castings produced from 

Al-Si foundry alloys 

LIVARSKI VESTNIK 61 : 3 pp. 153-160. Paper: ISSN 0024-5135 (2014) 
 

Monika, Tokár ; György, Fegyverneki ; Valéria, Mertinger 

Analysis of the antimony and strontium cross-effects in Al-Si foundry alloys 

MATERIALS SCIENCE FORUM 790-791 pp. 464-469. , 6 p. (2014) 
 

Dr. Jenő, Dúl ; Anna, Szombatfalvy ; Dr. György, Fegyverneki 

Optimierung der Schmelzebehandlung von AlSi-Gusslegierungen für Automotive-

Anwendungen, GIESSEREI - PRAXIS 2011 : 11 pp. 526-526. , 1 p. (2011) 
 

György, Fegyverneki 

Solidification Circumstances in Case of Al-Si Cylinderhead Castings 

MATERIALS SCIENCE FORUM 649 pp. 449-454. Paper: MSF.649.449 , 6 p. (2010) 
 

Fegyverneki, György 

Effect of the Segregation of Different FE-Phases on the Susceptibility to Cracks of AL-

Cylinder Heads 
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MATERIALS SCIENCE FORUM 508 pp. 537-542. , 6 p. (2006) 

 

Fegyverneki, György 

Az intermetallikus fázisok és a repedés-érzékenység kapcsolata hengerfejek gyártásában 

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT 138 : 5 pp. 19-22. , 4 p. (2005) 

 

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

- Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztály, Metallurgiai tudományos 

bizottság tagság 

- PhD doktorandusz tudományos vezetés  

 

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

K+F+I munkák végzése és irányítása nemzetközi környezetben  

Nemak Győr Kft. öntészeti technológiai fejlesztési projektjeinek irányítása és koordinálása 

a nemzetközi cégcsoport szervezeteivel együttműködésben 

MTMT azonosító: 10012715  

 


