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A BME-n okl. közlekedésmérnökként végzett 1970-ben, majd ugyanott 1975-ben okl. 
nagyvasúti dízel-és villamos vontatási szakmérnökként. 1970-75 között a MÁV vontatási 
szolgálatnál villamos-és dízelmozdonyok üzemeltetése volt a tevékenységi köre. 
1975-től, pályázattal került a KTMF Vasútgépész Tanszékére, tanársegédként. Jelenleg a 
Széchenyi Egyetem Műszaki Tudományi Kar Automatizálási Tanszékén f. docens, egyetemi 
doktori címmel, 1996-ból. 
 
Oktatói tevékenységéről: előadásokat és gyakorlatokat tart az alábbi tárgyakból: 
„Automatizált villamos hajtások” a vill.mérnök Msc, „Villamos hajtások”,  „Szenzorok és 
aktuátorok”, „Villamos szervohajtások a mechatronikai mérn.és járműmérnök Msc,  
„Robottechnika I és II” a  vill.mérn. Bsc, végül „Érzékelők és beavatkozók” mechatronikai 
mérn. Bsc hallgatóknak. 
    
1996-tól előkészítette, bevezette a  két féléves Robottechnika tantárgy oktatását nemzetközi 
kitekintésre is alapozva, a matrixegyenleteket használó térbeli robotirányítás elvén.       
    Számítógépes szimulációs modelleket dolgozott ki különböző szabályozási folyamatokra, a 
mindenkori számítástechnikai lehetőségek szerint, amelyeket ma közel 200 hallgató használ 
félévente. 
     
A mechatronikai képzés bevezetésekor és az Msc képzés megjelenésekor tantárgyépítést és 
folyamatos tárgy-fejlesztést végzett az oktatott tárgyaira. 3 egyetemi jegyzetet írt. 
Laborfejlesztéseket is végzett a nagyobb teljesítményű villamos járműhajtások terén. 
2007 óta tagja az Egyetem Shell Eco-Marathon versenyeken díjakat nyert napelemes autóját 
építő hallgatói-oktatói csoportjának, a villamos hajtásrendszer fejlesztésén dolgozik jelenleg 
is. Felkészült a 0,3 és 150 kW közötti teljesítményű, kiemelkedő paraméterekkel bíró állandó 
mágneses szinkron motorok fejlesztésére és tervezésére, amelyekből 5 féle meg is épült. 
     
Kiemelkedőnek tartható villamos hajtások-témájú járműkutatásokban vett részt:  
 
1. Szénásy I. - Zvikli S.: Prototípus egyenáramú motoros Ganz-Metró szerelvény 
műterheléses átfogó hajtástechnikai vizsgálata. A nyomaték- és motoráramlengések, továbbá 
a jármű regisztrált térbeli mozgásai közti korreláció elemzése. Ganz-Hunslet – BKV közös 
megbízása, 1993pp. 1-410. Kutatási jelentés (belső).          
2. Dr Nagy V.-Szénásy I.- et al: BPest 3. metróvonal MATRA-rendszerű, pályahurok-vezérelt 
automatikus vonatsebesség szabályozó rendszerében tapasztalt működési anomáliák feltárása, 
adatgyűjtő mérőkártya fejlesztésével. Szerz. munka, BKV, 1991. 
 
A doktori értekezéséhez kapcsolódóan előadásainak száma  nemzetközi konferencián 9, ebből 
5 IEEE-támogatású illetve szervezésű volt. Nemzetközi konferencia-előadásaira 9 független 
irodalmi hivatkozás található.  
 
Előadást tartott a MTA-án rendezett  Mobilitás és Környezet Konferencián, 2012-ben, 
korszerű járműhajtásra alkalmazott állandó mágneses szinkron motorok fejlesztésének és 
irányításának aktuális problémáról. 
Egy szabadalma van.  
 
 
Kelt Győr, 2013-09-26                                                         (Szénásy István) 


