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Név: Garami Attila születési év: 1988 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. energetikai mérnök, BME, 2014 

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

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

adott!  

 ME, MAK, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék - tanszéki mérnök 

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) 

- 

az eddigi oktatói tevékenység  

Energiagazdálkodás I-II c. tantárgy keretében előadás és gyakorlat tartása; Energetikai berendezések 

c. tantárgy keretein belül adott témákban előadás és gyakorlattartás; Kemencék üzemtana, Tűzálló 

anyagok és Tüzeléstan c. tantárgyak keretében gyakorlatok és laboratóriumi mérések tartása.  

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

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

 

• Pál Tóth, Attila Garami, Bernadett Csordás: Image-based deep neural network prediction of 

the heat output of a step-grate biomass boiler – Applied Energy 200 (2017): 155-169, ISSN 
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• Attila Garami, Pál Tóth, Bernadett Csordás, Árpád Palotás: Reaction zone monitoring in 

biomass combustion - Control Engineering Practice, 2018, 74: 95-106, ISSN 0967-0661 

• Yngve Ögren, Pál Tóth, Attila Garami, Alexey Sepman, Henrik Wiinikka: Development of a 

vision-based soft sensor for estimating equivalence ratio and major species concentration in 

entrained flow biomass gasification reactors - Applied Energy 226 (2018): 450-460, ISSN 

0306-2619 

• Garami Attila, Petrolkoksz tüzelőanyagú fűtőerőmű a DUFI-ban - Energiagazdálkodás, 

ISSN 0021-0757, 2015. 56. évfolyam (3-4) pp. 9-11. 

• Garami Attila, Póliska Csaba: Távfűtési rendszerek fejlesztése I. − technológiák és fejlesztési 

lehetőségek áttekintése a nemzetközi szakirodalomban - Energiagazdálkodás, ISSN 0021-

0757, 2016. 57. évfolyam (1-2) pp. 48-53. 

 

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

 

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