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Bevezető 

2020. november 27-én a Gábor Dénes Főiskola immár 6. éve várja gazdag 
programmal a látogatókat a Kutatók Éjszakáján. 

Vendégeink otthonról, családi/baráti körben vehetnek részt MS Teams virtu-
ális szobákban az előadásokon, gyakorlati bemutatókon, kreatív foglalkozá-
son, virtuális sétán. Ezek után külön online szobában további kérdéseket te-
hetnek fel az előadóknak, beszélgethetnek az informatika, a közgazdaság-
tan, a villamos szakma, illetve a számítógépes grafika újdonságairól. 

 
Egy eszközön egy időben egy beszélgetésben/meetingben legyünk 
benn. Új beszélgetésbe bejelentkezés előtt lépjünk ki az előzőből. 

 
Szünetek a rendezvényen két 25 perces, ill. egy 50 perces előadás után 
lesznek: 18:50–19:00 óráig és 19:50–20.00 óráig. 

 

Segítség, információ a regisztráció során és a rendezvény alatt Grósz 
Ádám marketingügyintézőtől kérhető e-mailben, illetve a Teams-ben 
a grosz@gdf.hu címen. 

A „Virtuális szobák programjai” fejezetben az előadáscímeken a teams-beli 
linkjük van. Nem regisztrált vendégeink a linkekre kattintva csatlakozhatnak 
az előadásokhoz azok elindulása után. 
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Virtuális szobák programjai 

Érdekességek, újdonságok a közgazdaságtan és az infor-
matika területéről 

Moderátor: Dr. Szász Gábor 

18:00-18:50, Dr. Horváth Endre: 
A vezető stílusa – Viselkedési modellek alkalmazása a közneve-
lési intézményvezetésben 

Az előadás alapötlete egy 2016-os utazás során fogant, 
amikor Budapestről Prágába utaztam a felső vezetői 
képzésre. Heves vita robbant ki, amikor pszichológus kol-
légámnak felvetettem a viselkedési közgazdaságtani 
modellek közötti szoros kapcsolatot. A kolléga azt állí-
totta, hogy a szervezetekben megjelenő emberi viselke-
dést leíró és magyarázó különálló modelleket nem lehet 
összekapcsolni. 

Számomra az érvelés nevetségesnek hangzott: ugyanazt a jelenséget írjuk 
le, azaz a szervezeteket. Hogyan utasíthatja el bárki az ilyen modellek ösz-
szehasonlításának és összevetésének lehetőségét, a holisztikus megközelí-
tést? Hiszen így ki lehet értékelni az ilyen modellek elemeinek múltbeli és 
jövőbeli kontextuális érvényességét. Akkor még nem tudtam, hogyan lehet 
egyértelműen és egyszerűen bemutatni az állításomat, ezért gyorsan kilép-
tem a konfliktushelyzetből. 
Három hosszú év elmélkedés és gondolkodás után ráeszméltem: vehetjük 
a szervezetek csontvázát, és a viselkedési közgazdaságtani modellek meg-
felelő elemeivel ruházhatjuk fel azt. Maga a csontváz angol neve SOPATO, 
amely betűszó a hierarchikus nézet hat szintjének megjelölésére utal: Stra-
tegies, Objectives, Processes & Procedures, Activities, Tasks, Operations. 
 

Dr. Horváth Endre Ph.D. tudományos és közkapcsolati 
rektorhelyettes, intézetigazgató főiskolai tanár a Gábor 
Dénes Főiskolán. 27 év oktatói (Corvinus, IBS) és 22 év 
menedzseri (IBM, Freudenberg) tapasztalattal rendelke-
zik. MTA köztestületi tag, a Mensa és az AIEST korábbi 
tagja. Az NGM volt gazdaságfejlesztésért felelős helyet-
tes államtitkára, az MNÜA előző elnöke. Fulbright és So-
ros ösztöndíjas, a közgazdaságtudományok doktora, 

közgazdász-tanár, közigazgatási szakértő, közoktatási vezető. Angol, né-
met és spanyol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 
Internetes oldalai: 

• Publikációi az MTMT-ben 
• ResearchGate profilja 
• LinkedIn profilja 

E-mail: horvathe@gdf.hu 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/%25C3%2589rdekess%25C3%25A9gek%252C%2520%25C3%25BAjdons%25C3%25A1gok%2520k%25C3%25B6zg%25C3%25A1z%252C%2520inf%25C3%25B3%2520ter%25C3%25BClet%25C3%25A9r%25C5%2591l?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/%25C3%2589rdekess%25C3%25A9gek%252C%2520%25C3%25BAjdons%25C3%25A1gok%2520k%25C3%25B6zg%25C3%25A1z%252C%2520inf%25C3%25B3%2520ter%25C3%25BClet%25C3%25A9r%25C5%2591l?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604932942835?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604932942835?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000576&view=simpleList.
https://www.researchgate.net/profile/Endre_Horvath4
https://www.linkedin.com/in/budasys/
mailto:horvathe@gdf.hu
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19:00–19:50, Kádár Miklós: 
3 dolog, amit minden vezetőnek tudnia kell  
a Software Release Managementről 

A 3 dolog, amit minden vezetőnek tudnia kell a Soft-
ware Release Managementről: 
1. Miért jött létre a Release Management? 
2. Hogyan működik jelenleg a Release 
   Management? 
3. Milyen jövőt jósolnak a nagyvállalati  
   Software Release Managementnek? 
 
Az előadás konkrét magyar nagyvállalati példákon ke-

resztül szemlélteti a szoftveripar új szakmai területét, a Release Menedzs-
mentet – keletkezését, működését, jövőjét –. 
Megválaszolásra kerülnek a következő kérdések: Miért alakít ki egyre több 
nemzetközi nagyvállalat Release Menedzsment módszertant és Release 
Menedzsment pozíciót? Mi hívta életre a Release Menedzsmentet mint ön-
álló megközelítést a szoftvergyártás és -alkalmazás világában? Mi a különb-
ség a Release Menedzsment és a változásmenedzsment vagy a tesztme-
nedzsment között? Hogyan kapcsolódik a Release Menedzsment a CI/CD-
hez? Milyen szervezeti egységhez tartozik a Release Menedzsment, a PMO-
hoz vagy a DevOps-hoz? 
 

Kádár Miklós jelenleg a Vodafone Magyarország Zrt. 
Release Managere és a Sprint Consulting vezetői ta-
nácsadója, korábban a Synergon és a Deloitte CEE re-
lationship managere, több tanácsadó vállalkozás ala-
pítója, nemzetközi vezetői tanácsadó. 
Certified Dale Carnegie Trainer, a Magyar Távmunka 
Szövetség alapító tagja, a Magyar Blockchain Szövet-
ség tagja. 
 
 
 

LinkedIn profilja 
 
E-mail: miklos.kadar@mikloskadar.com. 
 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933050114?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933050114?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://www.linkedin.com/in/mikloskadar/
mailto:miklos.kadar@mikloskadar.com
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20:00–20:25, Gyürüsi Izabella: 
A környezetpolitika lehetetlen szentháromsága 

Az előadás a környezetpolitika lehetetlen szent-
háromsága fogalma kapcsán azt a problémakört 
mutatja be, amellyel a gazdaságpolitikai döntés-
hozónak szembesülnie kell, amikor egyrészt ke-
zelni kívánja a környezeti kihívást, másrészt gaz-
dasági és társadalmi stabilitást próbál biztosí-

tani. 
Az előadás címében megjelölt fogalom alatt az előadó azt az összetett cél-
rendszert ábrázolja, amellyel a környezetpolitikának meg kell küzdenie an-
nak érdekében, hogy a gazdaság fenntartható növekedési pályára kerüljön. 
Megválaszolásra kerül az a kérdés, hogy valóban lehetetlen-e ezen célrend-
szer mindegyik elemének megfelelni, vagy feloldható a trilemma. Elemez-
zük, mely exogén tényezők befolyásolják; mennyiben megvalósítható a 
gazdasági környezeti és társadalmi célok együttese. 
Az előadó hipotézise az, hogy a környezetpolitika hatékony megvalósítása 
nagyban függ az adott ország formális és informális intézményeitől. Az 
alapvető gazdasági és politikai intézmények hatékonyságának javításával, 
valamint az informális intézményeken keresztüli befolyásolással javítható 
egy ország környezeti teljesítménye. 
 

Gyürüsi Izabella a Gábor Dénes Főiskola főiskolai ad-
junktusa, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Inté-
zet TDK felelőse, doktorjelölt közgazdász a Budapesti 
Corvinus Egyetemen. 
2007 óta végez oktatói és kutatói tevékenységet. Ku-
tatási területe a környezetpolitika, környezetgazda-
ságtan intézményi aspektusainak vizsgálata, a válla-

lati környezeti teljesítmény és a versenyképesség kapcsolatának elemzése. 
Dolgozott projektmenedzserként, valamint elnyerte az MTA fiatal kutatói 
ösztöndíját Latin-Amerika kutatóként. 
Publikációi többek között: Digitalisation for a More Sustainable Economic 
Growth, Environmental Aspects of Sharing Economy, Mitigation and Adap-
tation to Climate Change 
 
E-mail: feierabend@gdf.hu. 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933155391?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
mailto:feierabend@gdf.hu
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20:25–20:50, Dr. Szász Gábor: 
Tervszerű, megelőző karbantartás optimális ciklusideje Excel al-
kalmazásával 

Ha egy meg nem előzött hiba elhárításának és az 
okozott kárnak az együttes költsége átlagosan C1, 
egy megelőző karbantartás átlagos költsége pedig 
C2, akkor az átlagos összköltség: Kö = C1H(T)+C2 
lesz egy T ciklusra, ahol H(T) az ún. felújítási függ-
vény, amely megadja a javítható rendszer hibaszá-

mának várható értékét az idő függvényében. Minimalizálandó az összkölt-
ség és a ciklusidő hányadosa. Ezt a feladatot oldjuk meg Excellel, ha a meg-
hibásodási idők Weibull-eloszlást követnek. 
 

Dr. Szász Gábor műegyetemi tanulmányai előtt a Killián 
György Repülőtiszti Iskolán szolgált. Okleveles gépész-
mérnök, okleveles finommechanikai szakmérnök, a 
műszertechnika doktora, PhD-fokozatát tudomány-, 
technika- és mérnöktörténetből szerezte. 
22 évig tudományos munkatárs volt a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. 20 évig tagja és tématitkára volt a fi-
nommechanika, optika tanszék megbízhatóság-elmé-
leti kutatócsoportjának. A Vega Űrprogramban végzett 

munkájáért miniszteri dicséretben részesült. 25 éve a Gábor Dénes Főiskola 
vezetőtanára, volt tanszékvezető, szakfelelős, rektor-helyettes is, és most 
emeritus professzor. A GDF 2019-ben TESZ-díjjal („A főiskolai tehetséggon-
dozás szolgálatáért”) ismerte el a tehetséggondozás terén végzett áldozatos 
munkáját. 
 
Lapja az NJSZT Informatikatörténeti Fórumban. 
 
E-mail: szaszg@gdf.hu. 
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933241004?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933241004?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://itf.njszt.hu/szemely/szasz-gabor
mailto:szaszg@gdf.hu
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21:00-21:50, Kupcsikné Fitus Ilona: 
Érdemes-e hatékony társkeresést támogató adatbázist hasz-
nálni? 

A tipikus felhasználó egyszerűen megszokta, 
hogy általában nem tud automatizált keres-
let-kínálat párosító alkalmazást használni, 
ezért rengeteg idő ráfordításával szűrve ke-

res és böngészget. 
Korunk kerítői, az internetes társkereső oldalak egyre népszerűbbek egy-
részt a meghosszabbodott életkor miatt, másrészt a munkavállalási és a ta-
nulási lehetőségek földrajzilag igencsak kitágult világának köszönhetően. 
A társkereső oldalak felhasználója vagy szívesen fordít nagyon sok időt 
böngészésre, mert talán nem is tudja, milyen társat keres, vagy nem szíve-
sen teszi, de általában nem tehet mást, mert rengeteg emberi jellemzőről 
elhiszi, hogy úgysem számszerűsíthető az automatizált összehasonlítás 
céljából. 
A közgazdaságtan szerint ezt a piacot a kudarc jellemzi, ha a felhasználók 
hosszú órákat kereséssel töltenek, hiszen mégis nagy valószínűséggel rém-
álom lesz az első randi az összehozott pároknak. Pedig annak már csak a 
kémia tesztelésére tett kísérletnek kellene lennie… véleményem szerint. 
Az általam elképzelt társkereső oldal intelligens adatbázisa a hagyomá-
nyos igényeken túl a személyre szabott igények ütköztetésére is képes. Hat 
modell bemutatása [esetleg tesztelése] nem csak az informatikusok szá-
mára értelmezhető és szórakoztató. Kiderül, hogy jól megtervezett adat-
rendszerből böngészgetés nélkül lehetséges érdemi tájékoztatást kapni ar-
ról, hogy egy regisztrált felhasználó mennyire illik össze a legszélesebb fel-
tételrendszer alapján szóba jöhető többi társkeresővel.  
Végül tippelje meg a kedves közönség: vajon az a viszonylag sok felhasz-
náló – aki a válogatást ki nem adná a kezéből – megbízna-e az én adatrend-
szerem találataiban? 
 

Kupcsikné Fitus Ilona a Gábor Dénes Főiskola tanára a 
GDF indulása óta. Végzettsége szerint okleveles matema-
tikus és távoktatási szakértő. 
Oktatási tevékenysége az adatbáziskezelés és a valószí-
nűségszámítás területén zajlik, de kiemelten fontosnak 
tartja az informatikushallgatók problémamegoldó képes-
ségeinek fejlesztését. 
A tananyagfejlesztésben folyamatosan használ és dolgoz 
ki innovatív módszereket. 
Szakmai sikernek és inspirációnak tartja a számtalan kon-

zultált szakdolgozó munkaerőpiaci érvényesülését és az egyre több volt 
hallgató adatbáziskezelési területen való helytállását. 
1999-ben Gábor Dénes Nívódíjjal tüntették ki. 
 

E-mail: kupcsik@gdf.hu. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933309409?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6bac003925774b26ad5e9ba40b28975e%40thread.tacv2/1604933309409?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
mailto:kupcsik@gdf.hu
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Barangolás az informatika és a villamos szakma alkalma-
zási területein 

Moderátor: Dr. Tóth Judit 

18:00–18:50, Dr. Jarosievitz Beáta: 
Ahol a WORLD WIDE WEB megszületett, az informatika ősha-
zája 

Az előadás figyelemfelkeltően ismerteti a felfedezés, 
az alkotás fogalmát, majd bemutatja a világ legna-
gyobb részecskefizikai kutatóintézetét, a Higgs-bozon 
bölcsőjét, azt a helyet, ahol a WWW megszületett, a 
számítástechnika őshazáját, a CERN-t. Manapság a 
WWW nélkül nem szörfözhetnénk, nem tudnánk ké-
peket vagy egyéb híreket megosztani egymással. A 

CERN olyan hely, ahol a kutatók politikától függetlenül találkozhatnak, ku-
tathatnak, immár több mint 60 éve. 
A Higgs-bozon létezését régóta sejtették. A mechanizmust először két 
belga, Francois Englert és Robert Brout írta le 1964 augusztusában. Peter 
Higgs skót fizikus volt az a kutató, aki két hónappal később megjelentetett 
publikációjában először beszélt arról, hogy ahhoz hogy Brout és Englert el-
mélete működjön, új típusú részecskére van szükség. 
A Higgs-bozon olyan részecske, amelyet a részecskefizika standard mo-
dellje megjósolt. A bozon elméleti felfedezéséért és meglétének az igazo-
lásáért Englert csak 2013-ban kapott Nobel-díjat – mivel Brout már meg-
halt, őt nem díjazhatták. 
A CERN nemcsak a természettudományi kutatásaiért fontos, hanem a mű-
vészeket is inspirálja. Az előadásban a CERN és a művészet közti kapcso-
latba is betekintést nyer a hallgatóság. 
 

Dr. Jarosievitz Beáta egyetemi tanulmányait Kolozsváron 
végezte, 1990-ben a Babes-Bólyai Tudományegyetem Fi-
zika Karon fizikus és középiskolai fizikatanári oklevelet 
szerzett. 1996-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Termé-
szet- és Társadalomtudományi Karán védte meg egye-
temi doktori értekezését nukleáris technika szaktudo-
mányból. A neveléstudományok szakterületén 2006-
ban PhD fokozatot szerzett, disszertációjának témája „Az 
informatika, multimédia lehetőségei az oktatásban”. 
2010-től a Gábor Dénes Főiskola főiskolai tanára, ahol fi-
zikát és informatikát is oktat, több tantárgy felelőse, va-

lamint a Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 
Beáta felsőoktatási feladatai mellett a közoktatásban végzett tevékenysé-
geit is igen fontosnak tartja, így a SEK Budapest Általános Iskola és Gimná-
zium mesterpedagógusa, ahol informatikát tanít angol nyelven. A fizika 
népszerűsítéséért a diákok körében rendkívül sokat tett, az előző 10 évben 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/Barangol%25C3%25A1s%2520inf%25C3%25B3%252C%2520villamos%2520szakma%2520alk.i%2520ter%25C3%25BCletein?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/Barangol%25C3%25A1s%2520inf%25C3%25B3%252C%2520villamos%2520szakma%2520alk.i%2520ter%25C3%25BCletein?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937051576?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937051576?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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több EUN (European Schoolnet) által meghirdetett, nemzetközi oktatási 
projektben vett részt mint hazai koordinátor, szervező. 
A tehetséges diákok motiválása és sikeres versenyeztetése mellett igen 
nagy figyelmet fordít a fizikatanárok munkájának a segítésére. Az elmúlt 10 
évben sikeresen szervezte meg férjével, Dr. Sükösd Csabával a fizikatanárok 
CERN-i tanártovábbképzését. 
2019-ben, a GIREP magyarországi képviselőjeként, az UNESCO által is elis-
mert Eötvös-100 centenáriumi év keretében, a GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 
2019 nemzetközi fizikatanítási konferencia szervezőjeként és elnökeként 
vett részt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által ott-
hont adó konferencia sikeres lebonyolításában. 
Az elmúlt 8 évben az „Öveges Tanár Úr nyomában” ismeretterjesztő előadá-
soknak a házigazdája, szervezője a Kutatók Éjszakáján, az Ericsson Magyar-
ország Kft. székházában. 
Legkiemelkedőbb elismerései, kitüntetései: 

• 2020 ELFT által adományozott Prométheusz érem 
• 2019 GIREP 50 Anniversary Medal 
• 2015 MOL-MesterM-díj 
• 2012 MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj 
• 2012 GDF e-Tananyag Minőség Díja 2012, megosztott I. díj 
• 2010 ERICSSON díj a fizika népszerűsítéséért 
• 2006 MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj 
• 2005 Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetés 
• 2002 Arany Katedra díj – Magyar Kultúra Napján 
• 2000 MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj 

Legfrissebb publikációi: 
• Beata, Jarosievitz; Csaba, Sükösd (2019): GIREP-ICPE-EPEC-MPTL Conference 2019 

Programme and Book of Abstracts Budapest, Magyarország: Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat (ELFT), ISBN 9789638722236. 

• Beata Jarosievitz (2017): Modern Physics Teaching Resources and Activities, in Pi-
xel (szerk.) Conference Proceedings: New Perspectives in Science Education: 6th 
Conference Edition, 2017, pp. 481-485, ISBN 978-88-6292-847-2). 

• Beata Jarosievitz (2016): The impact of ICT and multimedia used to flip the 
classroom (Physics lectures) via Smart phones and tablets, in Thoms Lars-Jochen, 
Girwidz Raimund (szerk.): Proceedings of the 20th International Conference on 
Multimedia in Physics Teaching and Learning, p. 400, pp. 357-363, ISBN:978-2-
914771-94-8). 

128 saját közleménnyel és 60 független idézővel rendelkezik. 
Internetes oldalai: 

• Dr. Sükösd Csaba és Dr. Jarosievitz Beáta weboldala 
• MTMT oldala 
• ResearchGate profilja 
• LinkedIn profilja 

E-mail: jarosievitz@gdf.hu. 
 

https://girep2019.hu/
https://girep2019.hu/
http://sukjaro.eu/?q=node/1
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002973
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Jarosievitz_Dr2/stats
https://www.linkedin.com/in/jarosievitz-beata-dr-282b96a0/
mailto:jarosievitz@gdf.hu
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19:00–19:25, Dr. Bognár Géza 
Drónok harca 

A drónok tipikus katonai alkalmazásai a felderí-
tés, tüzérségi céltárgy, támadó harci eszközök 
hordozása és indítása, illetve az önmegsemmisítő 
támadófegyverként történő felhasználás. A na-
gyobb távolságba történő célba jutás, illetve jut-
tatás kizárólagos eszközei a merevszárnyú (repü-
lőgép jellegű) drónok, míg a 10 km-nél nem na-

gyobb távolságok esetén forgószárnyú drónokat alkalmaznak. 
A felhasználás céljától és jellegétől függően óriási különbségek lehetnek az 
ilyen eszközök árában. Általánosságban azonban leszögezhető, hogy bár-
milyen merevszárnyú drón kifejlesztése nagyságrendekkel kisebb költsége-
ket jelent, mint hasonló vagy azonos feladatot ellátó pilóta vezette harci re-
pülőgépé. Éppen ez a relatív olcsóság vezetett oda, hogy a modern háborúk 
nélkülözhetetlen fegyverévé vált a pilóta nélküli repülőgép. Fontos szerep 
jutott a drónoknak az öbölháborúban, a balkáni háborúban, jelenleg Szíri-
ában, illetve Hegyi Karabahban folyó háborúkban. 
A megelőző évtizedben könnyű merevszárnyú hordozóeszközök fejlesz-
tése folyt a Gábor Dénes Főiskolán. 
 

Dr. Bognár Géza felsőoktatásbeli munkakörei: 
• Professor emeritus, GDF 
• Tudományos rektorhelyettes, GDF 2007-2019 
• Tanszékvezető főiskolai tanár, 
   GDF 1999-2007 
• Címzetes egyetemi tanár, BMGE 2007- 
Kutatási területei: 
• Pilótanélküli repülőeszközök fejlesztése 
  3D CAD szoftverek segítségével, GDF 
• Szemcsés szilárdanyagok légáramú szállí- 
  tása, BMGE 

Publikációi a drónok területén: 
• Géza, Bognár; Zoltán, Svébis (2017): Virtual Wind-Tunnel and Structural Testing of 

Light Aircraft Models; Informatika, Vol. XVIII. No. 44, Budapest, ISSN 1419-2527. 
• Bognár Géza (2015): Student Based European Cooperation in Scientific Research 

and Development, Informatika, Vol. XVII. No. 43, Budapest, ISSN 1419-2527. 
• Géza, Bognár; Kovács Gy. (2013): Boat Hull Design and Manufacturing with Incre-

mental Sheet Forming, CogInfoCom, Budapest. 
• Bognár Géza (2013): 3D Model Based Boat Hull Design and Manufacturing with Re-

mote Controlled Industrial Robot, Informatika és gazdaság Kölcsönhatása, tudo-
mányos konferencia, Gábor Dénes Főiskola, Budapest. 

• Bognár Géza, Szász Gábor (2013): New Ways in the Light UAV Development, Infor-
matika, Vol. XIII. No. 1, Budapest, ISSN 1419-2527. 

• Bognár Géza (2012): Új irányok az UAV fejlesztésben, Felfedezések nyomában tudo-
mányos konferencia előadás, Gábor Dénes Főiskola, Budapest. 

• Sarolta, Zárda; Géza, Bognár (2011): 20 Parallel Years of EDEN and DGC, EDEN An-
nual Conference 2011, Learning and Sustainability, Dublin, pp 99, http://www.eden-
online.org/publications/proceedings.html. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937134112?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
http://www.eden-online.org/publications/proceedings.html
http://www.eden-online.org/publications/proceedings.html
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• Bognár Géza, Svébis Zoltán (2011): UAV Mini-airplane Development Using IT Facili-
ties, Informatika, Vol. XIII. No. 2. (38), Budapest, ISSN 1419-2527, 
http://www.gdf.hu/sites/default/files/informatika_38_3.pdf. 

• Bognár Géza (2011): 3D modellezés a mérnöki gyakorlatban, Informatika, Vol. XIII. 
No. 1. 2011 (37), Budapest, ISSN 1419-2527. 

• Bognár Géza, Svébis Zoltán (2010): UAV kisrepülőgép továbbfejlesztése informati-
kai eszközök segítségével, Műszaki tudományok a társadalom, a környezet és a gaz-
daság szolgálatában, tudományos konferencia, Gábor Dénes Főiskola, Budapest. 

 
E-mail: bognar@gdf.hu. 
 

 

19:25-19:50, Varga Tamás: 
Kompetenciafejlesztés lehetőségei katonai oktatást és képzést 
támogató virtuális/kiterjesztett valóság alapú applikációkkal a 
Zrínyi Haderőfejlesztési Program főbb eszközrendszerei vonat-
kozásában (CZ fegyverek, Leopard 2A7 és Lynx harcjárművek, 
Airbus helikoptercsalád) 

Kutatási területemen – tanulási folyamatok, stratégiák 
szabályozása, motivációja a képzés-kiképzés során – 
azt vizsgálom, hogy a katonai oktatás és képzés milyen 
mértékben képes hatékony választ adni a kor kihívása-
ira, amelyben egyidejűleg szükséges figyelembe venni 
a személyi állomány egyéni tanulási preferenciáit, va-

lamint azon új kutatási trendeket, eljárásokat és technológiai újításokat, 
amelyek célja az információ minél hatékonyabb beépülése mind kognitív, 
mind pszichomotoros dimenziókban. 
A védelmi/katonai szféra területén bármilyen rendszerszintű képességet is 
veszünk a vizsgálatok célkeresztjébe, érzékelhető és minőségi fejlődés csak 
rendkívül nagy költségek befektetésével lehetséges. Az egyéni harcászati ké-
pességek kialakítása az esetek nagy százalékában hosszú tanulási folyamat 
végén alakul ki, izommemória szintű jártasság és készség elérése érdekében 
hosszú órákon, napokon át tartó gyakorlati fogások ismétlésével. Az ehhez 
szükséges logisztikai háttér (gyakorlótér, valós, illetve szimulációs eszköz, 
üzemanyag, lőszer stb.) biztosításának, fenntartásának költségei rendkívül 
magasak, illetve ezen szolgáltatások vonatkozásában az amortizációval, fo-
gyással is folyamatosan számolnunk kell. 
Hosszú távú célom olyan virtuális és/vagy kiterjesztett valóság alapú térben 
létrehozott oktatási-képzési platform és szolgáltatás alapjainak lefektetése, 
amely bár fizikai valóságban nem manifesztálódik, de képes a katona egyéni 
kognitív képességeinek fejlesztését támogatni (új ismereteket közölni, át-
adni a tanulási preferenciák számos dimenziójában vizualitásra épülve, hall-
hatóan, olvashatóan stb.). Továbbá lehetőséget biztosít a valós fizikai tér ese-
ményeinek, tevékenységeinek szimulációjára, amellyel a katona viszonylag 
laborkörülmények között is képes begyakorolni a különböző harcászati eljá-

http://www.gdf.hu/sites/default/files/informatika_38_3.pdf
mailto:bognar@gdf.hu
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937267067?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937267067?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937267067?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937267067?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937267067?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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rásokat, tesztelni azok alkalmazhatóságát (például egyéni fegyverzeti eszkö-
zének szét- és összeszerelését, technikai eszköz javítási sorrendjét vagy akár 
kisalegység harcászati eljárásait begyakorolni). 
 

Varga Tamás alezredes a Magyar Honvédség hivatásos 
tisztje, jelenleg a Magyar Honvédség Béketámogató Ki-
képző Központ (Szolnok) központparancsnok-helyettese. 
Hivatásos tiszti szolgálata mellett folytatja tanulmányait a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori 
Iskola negyedéves doktoranduszaként. Kutatási területe 
„A védelem társadalomtudományi kérdései/tanulási fo-

lyamatok, stratégiák szabályozása, motivációja a képzés-kiképzés során”. 
Tudományos konferenciákon való részvétele: 

• NORDEFCO ADL távoktatási konferencia (Halmstadt, Svédország, 2017) 
• I. Nemzetközi és Nemzeti távoktatási konferencia (Budapest, Magyarország, 2017) 
• NATO ACT ADL távoktatási konferencia és fórum (Norfolk, VA, USA, 2017) 
• „Multimédia az oktatásban 2018” konferencia (Budapest, Magyarország, 2018) 
• NATO oktatási és egyéni kiképzési munkacsoport konferencia (Balatonakarattya, 2018) 
• Hadtudomány és a XXI. század konferenciák (Budapest, Magyarország, 2018) 
• NATO kiképzési munkacsoportértekezletek és konferenciák (NATO tagországok, 2017-

2020) 
Tudományos munkái: 

• Különleges műveleti erők nemzetközi környezetben történő alkalmazásának logisz-
tikai aspektusai, Seregszemle IX. évfolyam, 2011. 

• Integrált Békeműveleti Felkészítés Támogató Rendszer kialakítása, bevezetése, előké-
szítésének tapasztalatai, Seregszemle, 2015./ 4. szám, 2016. 

• A multi-/interkulturális nevelés kihívásai a XXI. században egy magyar mentor-misszió 
tapasztalatai tükrében, Seregszemle, XVI. évfolyam, 1. szám, 2018. január–március. 

• A „Green on Blue” események vizsgálata és felkészítés események kezelésére a Magyar 
Honvédségben, Seregszemle, XVI. évfolyam, 2. szám, 2018. 

• Gondolatok a katonai értékek változásáról az oktatás és kiképzés terén, Hadtudomá-
nyi Szemle, 12. évf./2019. 3. szám. 

• Hagyományos oktatási módszerekre optimalizált komplex tananyag távoktatási tan-
anyaggá történő transzformálásának, fejlesztésének lehetőségei, tapasztalatai, Had-
tudományi Szemle, 12. évf./2019. 4. szám. 

• Távoktatási képességfejlesztés irányai a Magyar Honvédségben, az MH Távoktatási 
Központ, mint intézményesült képesség kialakításának kérdései, Honvédségi Szemle 
2020./6. szám. 

• Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei távoktatási dimenziókban, Tématerületi Ki-
válósági Program 2020 / könyvkiadvány. 

 

E-mail: varga.tamas.vktt@gmail.com. 
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20:00-20:50, Dr. Tóth Endre Gy.: 
DNS-szakaszok felszaporítása: a polimeráz láncreakció jelentő-
sége és alkalmazása napjainkban 

A DNS-szakaszok felszaporítása polimeráz láncreak-
cióval (PCR) napjaink egyik leggyakrabban alkalma-
zott molekuláris biológiai eljárása. A DNS szerkezeté-
nek megismerését követően több mint 30 évnyi ku-
tatás-fejlesztés telt el, mire Kary Mullis az 1980-as 
években megalkotta a PCR módszert, amelyért 1993-

ban kémiai Nobel díjat kapott. 
A PCR nélkülözhetetlen eszköze a specifikus gének és a genomi régiók vizs-
gálatának. Ezen felül lehetővé teszi számos molekuláris biológiai kérdés 
megválaszolását is. Felhasználása napjainkban rendkívül sokrétű; alkal-
mazzák többek között a tradicionális szekvenálási eljárásoknál a DNS-t al-
kotó molekulák sorrendjének meghatározáshoz (például Sanger-szek-
venálás), valamint a legkorszerűbb új-generációs szekvenálási eljárásoknál, 
mint például a ’Sequencing-by-synthesis’. A PCR jelentőségét az is jól tük-
rözi, hogy egyik változatát a jelenleg is zajló COVID–19 pandémia humán 
patogén vírusának kimutatására is alkalmazzák. 
 

Dr. Tóth Endre Gy. másodéves mérnökinformatikus 
hallgató a Gábor Dénes Főiskolán. Jelenleg molekulá-
ris genetikus kutatóként dolgozik a Nemzeti Agrárku-
tatási- és Innovációs Központ NAIK-ERTI kutatóintéze-
tében. Kutatási területéhez tartozik a növényi populá-
ciógenetika, demográfia, szelekció és adaptáció vizs-
gálata. Műszaki tudományterületen a szoftverfejlesz-
tés és a bioinformatika iránt érdeklődik. 
 

E-mail: endretoth@hotmail.com. 
 

 

21:00-21:50, Dr. Tóth Judit: 
Virtuális séta az elektrotechnika szakmaterületein 

A „Virtuális séta az elektrotechnika szakmaterületein” 
néhány mozaik segítségével szeretne Szent-Györgyi 
Albert elévülhetetlen véleményére utalni, miszerint 
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon ta-
nulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól 
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgal-
mát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt 

a munkát, amit szeretni fog.” 
Az oktatásban mindig a fenti idézetet szem előtt tartva törekedtem arra, 
hogy ne csak lexikális ismeretekkel gyarapítsam a Hallgatók tudását, ha-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937340878?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937340878?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
mailto:endretoth@hotmail.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9be5d350047b45e08d1be0d9689ea8a2%40thread.tacv2/1604937434832?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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nem megmutassam a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagjaként, a tag-
társak segítségével a mindennapi gyakorlatban a megszerzett tudás alkal-
mazásának lehetőségeit is, felcsillantva a szakmaterület kutatási eredmé-
nyeit, a munkavégzés örömét és a szakemberek elhivatottságát. A gyakor-
lati tapasztalat mellett szakmai ismeretséget és ismertséget szereztek a 
Hallgatók minden esetben. 
 

Dr. Tóth Judit okleveles villamosmérnök, villamos 
szervező szakmérnök, ipariforma tervezési szakmér-
nök. 
1986-2009: a BME MVT-n a Villamosipari- és de-
signmenedzsment, a Terméktervezés, a Környezet- és 
háztartáskultúra, az Üzleti stratégiai játékok, az Ipari 
marketing c. tantárgyakat kidolgozta és tanította; a 
VGT, az Sz-V, a Mérnöki problémamegoldás c. tantár-
gyakat oktatta. 
A VIK-GTK együttműködésben létrehozott két sikeres 

mellékszakirányt. A Villamosenergetikai menedzsment és a Menedzsment 
koordinátora és egyik oktatója volt. Mindezek piacképes kialakítását az ÁSZ 
ÜI-nál – DÉDÁSZ, TITÁSZ, ÉDÁSZ – 1990-2000 között szerzett közvetlen 
munkatapasztalatai segítették. 
1980-2000: az OMFB IFETI szakértője. 
1990-1992: a BME TTTK Dékáni Hivatal vezetője. 
1990-1996: megvalósítója, koordinátora, oktatója az Ipariforma tervezési 
szakmérnökképzésnek. 
1984-2004: minden évben megszervezte az OMFB IFETI támogatásával az 
Ergonómiai Találkozó-továbbképzést. 
2008-: a Magyar Elektrotechnikai Múzeum szakvezető mérnök-muzeoló-
gusa. 
1992-2018: a BME MTI, a GATE, a BMF KKVK, az ÓE KKGTK, a BDTF, a KVF, a 
FPI, az OKTÁV, a TITMK előadója. 
1998-: a GDF meghívott oktatója. 
A Magyar Ergonómiai Társaság Elnöksége és az Ipariforma tervezési szak-
mérnökök Társasága Vezetőségének tagja. 
Az SZVT Szervezési Szakosztályának titkára volt. 
1970-: MEE tag, a MEE ZKSz titkára. 
1996-: az MMK Elektrotechnika Tagozat Minősítő Bizottságának elnöke, 
2013-tól a MMK Beszámoló Jogosítási Vizsgáztató Szakmai Testület alel-
nöke. 
Szakirodalmi tevékenységét szakkönyvek, jegyzetek, szakcikkek, tanulmá-
nyok fémjelzik. 
 
E-mail: toth.judit.dr@gmail.com. 
 

  

mailto:toth.judit.dr@gmail.com
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Lehetőségek az e-learningben, a számítógépes grafiká-
ban és a távközlésben 

Moderátor: Berecz Antónia PhD 

Berecz Antónia PhD mérnökinformatikus és közműve-
lődési szakember, a Gábor Dénes Főiskola adjunktusa. 
Részt vett a Főiskola ILIAS e-learning keretrendszeré-
nek bevezetésében, jelenleg egyik adminisztrátora. Ok-
tatómunkájába szervesen beépíti az ILIAS lehetőségeit. 
A Magyar ILIAS Közösség Egyesület alapító tagja, egyik 
titkára. 
2010-2019 között a Gábor Dénes Tehetségpont 3D Gra-
fika és Animáció Diákműhely vezetőtanára, a 2018/19. 
tanévtől az Innovációs és Kutató Diákműhely vezetőta-

nára, a 2015/16-os tanévtől a Gábor Dénes Tehetségpont koordinátora. 
Elismerései közül kiemeli az NJSZT MMO Szakosztály által adományozott 
Multimédia az oktatásban gyűrű – képzés díjat (2020) és tananyagdíjat 
(2017), valamint a Gábor Dénes Főiskola által adományozott TESZ-díjat („A 
főiskolai tehetséggondozás szolgálatáért”, 2020 és 2014). 
Kutatási területe az e-tanítási-tanulási folyamat, illetve ennek modelljei és 
stratégiái. Az ehhez kapcsolódó honlapja az elearning-modellek.hu. 
További internetes oldalai: 

• Publikációi az MTMT-ben 
• ResearchGate profilja 
• LinkedIn profilja 

 
E-mail: berecz@gdf.hu. 
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/Lehet%25C5%2591s%25C3%25A9gek%2520eL-ben%252C%2520szg-es%2520grafik%25C3%25A1ban%252Ct%25C3%25A1vk%25C3%25B6zl%25C3%25A9sben?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/Lehet%25C5%2591s%25C3%25A9gek%2520eL-ben%252C%2520szg-es%2520grafik%25C3%25A1ban%252Ct%25C3%25A1vk%25C3%25B6zl%25C3%25A9sben?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://elearning-modellek.hu/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048585
https://www.researchgate.net/profile/Antonia_Berecz
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nia-berecz/
mailto:berecz@gdf.hu


Gábor Dénes Főiskola Kutatók Éjszakája 2020.11.27. 

 
17 

 

18:00-18:25, Farkas Krisztina és Holland Katalin: 
Matematikai készségfejlesztés új lehetőségei. Avagy a foglal-
koztatófüzeten innen és azon túl 

Intézményesített keretek között az óvodába lépéssel 
kezdődik meg a gyerekek matematikai készségfej-
lesztése. Ezen készség fejlesztéséhez az óvodában és 
az iskolában is változatos eszközök állnak a pedagó-
gusok rendelkezésre. Mi a helyzet, ha a szülő otthon is 
szeretné fejleszteni gyermeke matematikai készsé-
geit, vajon milyen lehetőségei vannak? Csak a foglal-
koztatófüzetek? Lehet-e alkalmazni a modern kor esz-
közeit, mint okostelefon, tablet, számítógép,  
YouTube? 
 
 
Farkas Krisztina IV. évfolyamos mérnökinformatikus 
hallgató a Gábor Dénes Főiskolán. Egy 6 éves matema-
tikarajongó kisfiú édesanyja. 
Kutatási területe az óvodáskori matematikai készség-
fejlesztés lehetőségei az informatika eszközeivel, azon 
belül is az okostelefon mint IKT eszköz az óvodában, 
valamint a YouTube használatának lehetőségei. 
Ebben a témában eredményeit összefoglaló dolgoza-
tával a Gábor Dénes Főiskola 2018-as Tudományos Di-

ákköri Konferenciáján II. helyezést ért el. 2019-ben szerepelt az Országos 
Diákköri Konferencián. A 2019-es Multimédia az oktatásban Konferencián 
TDK dolgozatával II. helyezést ért el, írásban megjelent előadása pedig 
szekciójában a legjobb cikk díjat nyerte el, és megjelent a Journal of App-
lied Multimedia online szakmai folyóiratban is. 
Jelenleg saját fejlesztésű, óvodásoknak szóló készségfejlesztő applikáció-
ján, honlapján és YouTube-csatornáján dolgozik. Ehhez tartozó e-mail 
címe o.krisztina@citromail.hu. 
 

Holland Katalin másodéves mozgókép- és animáció-
készítő hallgató jelenleg. 2020-ban végzett az ELTE-n 
okleveles természettudomámány-kommunikációs 
szakemberként. 
 
E-mail: katalinholland@gmail.com. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604937576056?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604937576056?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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18:25-18:50, Nagy Tamás Lajos: 
Repülünk! – első 3D-s képeink elkészítése Blenderben 

Ezen az online interaktív bemutatón a Blender 3D mo-
dellező és animációkészítő szoftvercsomag alapjaival 
ismerkedünk. Foglalkozunk a 3D szerkesztőtérben 
való navigációval, a modellek és a kamera pozícioná-
lásával és a képkészítés beállításaival. A résztvevők 

maguk is összeállíthatnak előre elkészített modellekből „felhők feletti” sa-
ját képeket. 
A részvételhez ajánlott letölteni és telepíteni az ingyenes Blender szoftver-
csomagot: https://www.blender.org/download/. 
 

Nagy Tamás Lajos 2020-ban végzett mérnökinforma-
tikusként a Gábor Dénes Főiskolán. 2019 eleje óta a Fő-
iskola informatikus munkatársaként dolgozik. 
Főiskolai tanulmányai első szemeszterétől tagja a Gá-
bor Dénes Tehetségpont Számítógépes Grafika és Ani-
máció, valamint Digitális Festészet Diákműhelynek. A 
2019/20-as tanévtől utóbbi diákműhely vezetője. Aktív 
tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Tár-
saság Multimédia az Oktatásban Szakosztálynak 
(NJSZT MMO). 
2018-ban 3D modellezés, 2020-ban digitális festészet 
témakörben nyerte el az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”-at. 
Több publikációja jelent meg NJSZT MMO konferencia-kiadványokban és 
a Journal Of Applied Multimedia online szakmai folyóiratban. Szívesen tart 
bármely korosztálynak grafikai szoftverekkel gyakorlatot. 
 
Digitális Festészet Diákműhely a GDF ILIAS-ban 
 
E-mail: nagyt@gdf.hu. 
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604937650915?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
https://www.blender.org/download/
https://preview.tinyurl.com/gdtDigifesoMuhely
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19:00-19:50, Krupa Gábor, Nigovicz András és Vass Bence Zsom-
bor: A 3D nyomtatás a COVID–19 elleni harc szolgálatában 

A COVID–19 vagy ahogyan a köztudatban elterjedt, az 
új koronavírus európai megjelenése olyan gazdasági 
és kulturális változásokat hozott mindennapi éle-
tünkbe, amelyeket 2019 elején még elképzelni sem 
tudtunk. 
A kormányok tavaszi karanténintézkedései nyomán 

számos korlátozással kellett szembenéznünk, többek között a munkavál-
lalók jelentős része otthoni munkavégzésre kellett berendezkedjen, és saj-
nos sokan elvesztették állásukat/megélhetésüket. A „home office” intézmé-
nye számos mérnököt, grafikust, kreatív szakembert is érintett. 
A járvány magyarországi megjelenésének kezdetén az egészségügyi intéz-
ményekben, kórházakban, orvosi rendelőkben nem állt rendelkezésre az 
ott dolgozók számára elegendő védőfelszerelés/segédeszköz, legfőképpen 
szájmaszk és arcpajzs. 
Mindezek hatására a 3D nyomtató tulajdonosok körében hamar megfogal-
mazódott a szándék, hogy valamilyen formában eszközeikkel, tudásukkal 
segítséget nyújtsanak. Az egyéni kezdeményezések gyorsan közösségi ösz-
szefogássá formálódtak a különféle online felületeken, legfőképp a Face-
bookon szerveződve. A magyarországi 3D nyomtatós közösségekben is ha-
mar megkezdődött a különféle segédeszközök tervezése, tökéletesítése, 
gyártása és eljuttatása a megfelelő célállomásokra. 
Az előadás a hazánkban található kisvállalkozásokra és az otthoni felhasz-
nálókra fókuszálva a gyakorlatban/műhelyben mutat be a közösségi össze-
fogás által 3D nyomtatással előállított orvosi védőeszközöket és kreatív mo-
delleket, amelyek elősegíthetik a járvány terjedésének lassítását, az eszkö-
zök funkcionalitásának/ felhasználhatóságának/ hatékonyságának növelé-
sét. Az érdeklődők egyedi tervezésű mintadarabokat tekinthetnek meg, to-
vábbá megismerhetik azok valódi funkcionalitását, felhasználhatóságát, 
hatékonyságát, valamint az alkalmazott 3D nyomtatási technológia részle-
teit, a gyártási időt, a bekerülési költségeket, az elérhető minőséget, a tar-
tósságot és az egészségügyi felhasználás lehetőségeit is. 
 

Krupa Gábor a Gábor Dénes Főiskolán végzett mér-
nökinformatikus, vállalkozó. 
3D CAD tervezéssel és gyártással foglalkozik 2019 óta. 
Az oktatásban tutor, ill. parametrikus 3D modellezést 
tanít SolidWorks programmal, diákműhelyvezető a 
Gábor Dénes Tehetségpontban 2015-től. 
Gyártástámogató, majd gyártásvezető mérnök volt a 
Bitshapes Kft.-nél 2017-2018 között. 
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Publikációi közül ajánlja: 
• Krupa Gábor: 3D nyomtatás a legmagasabb minőségben, otthoni környezetben, 

Journal of Applied Multimedia 2./XIII./2018., pp. 51–63, ISSN 1789-6967. 
• Krupa Gábor, Nagy Tamás Lajos: Terepasztalfigurák 3D nyomtatásos prototípuské-

szítése a magyarországi 1956-os forradalom témájára, XXIII. Multimédia az oktatás-
ban Kolozsvár, 2017.06.09–10, pp. 41-46, ISSN 1789-6967. 

• Krupa Gábor, Bérczy István: A 3D nyomtatás alkalmazása oldtimer korú járművek 
felújításában, Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Inspiráció Hírle-
vél, 25. évfolyam 1. szám 2018. pp. 2-7. 

• Krupa Gábor: A 3D nyomtatás otthoni lehetőségei, avagy mire is használható a 
technológia a mindennapokban? Journal of Applied Multimedia 3./XI./2016., pp. 35-
43, ISSN 1789-6967. 

2019-ben a Gábor Dénes Főiskola TESZ-díjjal („A főiskolai tehetséggondo-
zás szolgálatáért” díjjal) ismerte el a Gábor Dénes Tehetségpontban végzett 
sokéves eredményes munkáját. 
 
Honlapja: Rapid Factory(rapidfactory.hu). 
 
E-mail: info@rapidfactory.hu. 
 

Nigovicz András a Gábor Dénes Főiskola végzős mér-
nökinformatikus hallgatója, a GDF Hallgatói Önkor-
mányzat alelnöke, a GDF szenátusi tagja 2019 óta, 
Erasmus-ösztöndíjas. 
TTLS/CLS alapfokú végzettséggel rendelkezik, tagja az 
Önkéntes Mentőápoló Máltai Rohamszolgálatnak, va-
lamint 2017 óta vonuló mentőápoló szekundáns. 
 
 

Publikációi közül kiemeli: 
• Nigovicz András, dr. Turcsányi Gabriella: Telemedicína (előadás), Székelyudvarhelyi 

Sürgősségi Kongresszus, 2019. 
• Nigovicz András: 3D nyomtatás orvosi felhasználása (előadás és dolgozat), Gábor 

Dénes Főiskola TDK konferencia, 2018. 
• Nigovicz András: 3D nyomtatás az ambuláns ellátásban (előadás), Székelyudvarhe-

lyi Sürgősségi Kongresszus, 2018. 

Legfőbb érdeklődési területe, hobbija a 3D nyomtatás. 
 
E-mail: gdfhok.andras@gmail.com. 
 

Vass Bence Zsombor a Gábor Dénes Főiskola végzős 
mérnökinformatikus hallgatója; a GDF Hallgatói Ön-
kormányzat „PR, marketingügyekért és kommuniká-
cióért felelős elnökségi tag”-ja, Erasmus-ösztöndíjas. 
2017-ben elektronikai technikus képesítést szerzett. 
Legfőbb érdeklődési területe, hobbija a 3D tervezés és 
a 3D nyomtatás praktikus felhasználása. 

http://www.jampaper.eu/Jampaper_E-ARC/NO.2_XIII_2018/Entries/2018/9/5_Day_of_longboarding_files/JAMPAPER180201h.pdf
http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2017/MMO2017_Proceedings.pdf
http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2017/MMO2017_Proceedings.pdf
https://isze.hu/wp-content/uploads/2016/12/Inspir%C3%A1ci%C3%B32018_1.pdf
https://isze.hu/wp-content/uploads/2016/12/Inspir%C3%A1ci%C3%B32018_1.pdf
http://www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2016._XI._3._sz._files/JAMPAPER160302h.pdf
http://www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2016._XI._3._sz._files/JAMPAPER160302h.pdf
https://rapidfactory.hu/
https://rapidfactory.hu/
mailto:info@rapidfactory.hu
http://gdf.hu/tdk-konferenciak/2018/?fbclid=IwAR13-fHV2jEKZXCgWYahNNabYrAH7n_YbKYfO6XEUWTHEal0xRlY7QrCTBE
mailto:gdfhok.andras@gmail.com
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20:00-20:50, Erős Ákos: 
A „low poly” modellezés lehetőségei 

Sok olyan ingyenes és hasznos program található az 
interneten, amelyek elkerülik a figyelmünket, vagy 
úgy érezzük, hogy sok időt igényelne kezelésük elsajá-
títása. Többek számára lehet ismerős a Blender 3D-s 
szoftver. Habár manapság a 3D-s jelenetek igen komp-

lex összetevőkből állnak, nem feltétlen kell magasra tennünk a mércét. 
Az előadó példát ad arra, hogy viszonylag kevés rendelkezésre álló idő mel-
lett és nulláról kiindulva hogyan sikerült fél perces animációt alkotnia. A 
folyamat az inspiráció megszerzésétől, a kezdeti próbálkozásokon át, a 
megvalósítás végéig kerül bemutatásra. Sor kerül egyes elemek élőben lét-
rehozására és az előadó kitér arra is, hogyan tudta kisfilmjét közel fél éves 
szünet után tovább bővíteni. 
 

Erős Ákos 2018 óta a Gábor Dénes Főiskola mérnök-
informatikus hallgatója távoktatás munkaformában. 
Szoftverfejlesztő szakmáját nem sokkal főiskolai ta-
nulmányai megkezdése előtt szerezte. Szakmája/ta-
nulmányi területe érdeklődési köre egy részét is ké-
pezi, hiszen fiatal kora óta követi a számítástechnika 
fejlődését, ezen belül is a CPU és a GPU iparának fejlő-
dését. 
A számítógépes játékipar sem áll messze tőle, ebben 

a témában sikerrel vett részt a 2018-as GDF házi TDK-n, amelyen saját ké-
szítésű Java alapú hálózati RPG játékát mutatta be. 
Szerencsére ezeket az ismereteit/tapasztalatait munkahelyén is kamatoz-
tathatja, a TMX Mobile Solutionnél, ahol 10 évig foglalkozott rádiófrekven-
ciás teszteléssel, majd az utolsó években a részleg irányításával. Jelenleg a 
szervizfolyamatok fejlesztésében vesz részt, illetve előző részlegének készít 
egyedi szoftveres megoldást Java nyelven. 
 
E-mail: akos.eros@outlook.com. 
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604938342991?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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21:00-21:25, Vargáné Dudás Piroska és Rákó Kíra: 
Forgalmi szituációk e-támogatással 

A COVID–19 megjelenésével, 2020. március 19-től, 
közel két hónapra leállt a gépjárművezető-képzés és -
vizsgáztatás. Ez idő alatt az első előadó online tartotta 
a kapcsolatot tanulóival. Legfontosabbként a már 
megtanult parkolási feladatok elvégzésének frissíté-
sére készítettek a videókészítés iránt érdeklődő máso-

dik előadóval oktatófilmeket. A videók felkerültek a gyöngyösi Rasta autós-
iskola YouTube csatornájára. 
A tanulói visszajelzések és a gyakorlati oktatásban tapasztaltak alapján jól 
érthető, könnyen memorizálható oktatóanyagot sikerült összeállítani. 
Használata támogatja a hatékony tanulást és sikerélmények megszerzését 
a gyakorlati oktatás alatt, továbbá elősegíti a felkészülést a forgalmi vizs-
gára. 
Az online oktatás hatására az ismeretbefogadás megváltozni látszik, az ol-
vasás egyre inkább háttérbe szorul, nő a vizualitás, illetve képi tanulásra 
való hajlam. Ezért az információknak az átadására/befogadására megfelelő 
médium a mozgókép, amely a gépjárművezető-képzésben az oktatás 
egyik jelentős módszertani segédanyaga lehet. 
Az első előadó évtizedes szakmai tapasztalataira alapozva további rövid, 
inkább szemléltető videókat is készítettek/készítenek forgalmi helyzetek-
ről. Az oktató vezetői szituációkban elmondott magyarázatai mellett a fil-
mekhez később hozzáadott képi magyarázatok együttesen nyújtanak se-
gítséget a tanulóknak már az elméleti vizsgára való felkészülés alatt is vagy 
az esetleg már vezetői engedéllyel rendelkezőknek ismereteik felfrissíté-
sére. 
Összefoglalva, az előadók oktatóvideóinak célja a tanulók által már meg-
szerzett ismeretanyag gyakorlatba való átültetésének támogatása. A cél el-
érését az első előadó más online eszközzel/módszerrel is támogatta, ame-
lyet szintén bemutat az előadás. 
Természetesen a hagyományos fizikai jelenléten alapuló oktatás nem nél-
külözhető a gyakorlati képzés alatt, ugyanakkor az online eszközökkel a ha-
tékonyabb oktatás elérése lényeges szempont a gépjárművezető-képzés-
ben. 
 

Vargáné Dudás Piroska tíz éve dolgozik elméleti és gya-
korlati gépjárművezető szakoktatóként a gyöngyösi 
Rasta Autósiskolában. Új ismerősei rácsodálkoznak, 
hogy nem csak személygépkocsi és motorkerékpárok 
vezetésére van jogosítványa és tudása, de többek között 
autóbuszra és kamionra is. 
Kutatását a gépjárművezetés oktatása/tanulása és az e-
learning közös területén végzi. BSc szakdolgozatát a Gá-
bor Dénes Főiskolán 2019-ben védte meg „E-learning 
megjelenése a KRESZ-oktatásban” címmel, amelyben 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604938418821?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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kvantitatívan vizsgálta az online és a hagyományos tantermi KRESZ-okta-
tást/tanulást. 
Tanulmányait jelenleg MSc szinten Gyöngyösön folytatja, és amikor lehető-
sége adódik rá beadandó házi dolgozatok és a közeljövőben szakdolgozata 
kapcsán, újabb kisebb-nagyobb kvantitatív kutatásokat készít a témában. 
Kutatási területének fontossága felerősödött a hazánkban is megjelent 
COVID-2019 miatti pandémiás helyzetben. 2020 tavaszától saját eszközei-
vel kezdte el tanulóit online támogatni. Sikerei között tartja számon online 
módszertanával végzett munkáját, hiszen tanuló megmutatták/bizonyítot-
ták annak fontosságát és hatékonyságát, miután visszatérhettek a szemé-
lyes gyakorlati oktatáshoz. 
Korábbi sikeri között szívesen említi, hogy ügyességi/elméleti versenyben 
éveken keresztül első helyen végzett a megyei gépjárművezető szakokta-
tók között, így részt vehetett az országos szakoktatói versenyen a Hunga-
roringen. 
Az utóbbi egy évben rendszeresen publikál konferenciákon előadással, va-
lamint cikkekkel a Tanulóvezető szakmai online szaklapban. Meghatározó 
tagja a Gábor Dénes Tehetségpont Innovációs és Kutató Diákműhelyének. 
 
E-mail: dudaspiroska72@gmail.com. 
 

Rákó Kíra a Gábor Dénes Főiskola mérnökinformati-
kus felsőoktatási szakképzésén, rendszergazda szak-
irányon végzett 2020-ban. A Főiskola elvégzése után 
az IT szektorban helyezkedett el junior IT mérnökként. 
Egyik hobbija a számítógépek vízhűtésének tervezése 
és megépítése. A Lányok Napja 2019 a GDF-en és a Ku-
tatók Éjszakája 2019 a GDF-en rendezvényeken is ez-
zel a témával vett részt. Egy másik hobbija videók ké-
szítése és -vágása, főként Sony Vegas és Premier Pro 
programokkal; most ezen a területen fejleszti tudását. 
Piroska munkáját is a videók készítésével és vágásával 

segíti. Az autóvezetés gyakorlati vizsgára felkészüléshez nyújtott oktató-
filmjeikkel elért eredményüket bemutatták már a Magyar ILIAS Közösség 
Egyesület (MIKE) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Multimédia az Oktatásban Szakosztály (NJSZT MMO) online eseményein is. 
Tagja a Gábor Dénes Tehetségpont Innovációs és Kutató Diákműhelyének. 
 
E-mail: rako.kira98@gmail.com. 
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21:25-21:50, Gréczi Patrik: 
A 4G-s, 5G-s hálózatok szerepe mindennapjainkban 

Mai világunkban sok mindent természetesnek ve-
szünk anélkül, hogy tudnánk mennyi „munka” zajlik a 
háttérben azért, hogy mindennapjaink egyszerűbbek 
és kényelmesebbek legyenek. Nem foglalkozunk az-
zal, hogy mi történik, amikor számítógépen e-mailt 
küldünk el vagy weboldalt nyitunk meg. Nem gondol-

kozunk el azon, mi történik, amikor az okostelefonunkon mobilinterneten 
keresztül megnyitjuk és lapozgatjuk a Facebook üzenőfalunkat vagy ami-
kor ugyanerről az okostelefonról vezetékes telefonjukon érjük el szülein-
ket/nagyszüleinket. 
Az adat, az információ, az információfolyamok tömege, a kommunikáció, 
az internet használata életünk szerves része lett, mondhatni alapvető szük-
ségletünké vált, illetve generációk veszik ezek létezését természetesnek. 
Az előadás betekintést ad a mai 4G hálózatok tudásába, háttérbeli műkö-
désébe. Foglalkozik azzal is, hogy mi van a rádiós hálózatokon túl, ismerteti 
az 5G hálózatok tulajdonságait, hogy miben rejlenek lehetőségeik. Kitér 
arra is, hogy mit hozhat a jövő, amikor ezekről a hálózatokról és az ezeken 
alapuló megoldásokról, alkalmazásokról beszélünk. 
 

Gréczi Patrik 2019 nyarán végzett a 
Gábor Dénes Főiskolán mérnök-
informatikus szakon, szoftverfej-
lesztői szakirányon. 
2017-ben Kovács Magda-díjat nyert 
és a GDF házi TDK-ján második he-
lyet szerzett. 
Ezévben a GDF siófoki campusán 

előadást tartott a Kutatók Éjszakáján, és publikációja jelent meg az Infor-
matika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete szakmai folyóiratában, az 
Inspiráció Hírlevélben. 
2018-ban a GDF siófoki campusán előadást tartott a Lányok Napja rendez-
vényen. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az 
Oktatásban Szakosztály konferencián előadást tartott, TDK dolgozatával 
díjat nyert, valamint cikke jelent meg a konferencia kiadványában és a 
Journal Of Applied Multimedia online szakmai folyóiratban. 
Éveken keresztül volt a GDF Hallgatói Önkormányzatának elnöke. 
2015 óta számos diákműhelynek volt és jelenleg is aktív tagja a Gábor Dé-
nes Tehetségpontban: 3D Grafika és Animáció, MikroTik Akadémia, 
Raspberry Pi Diákműhely. Ez utóbbinak állandó és oszlopos tagja, 2017 óta 
vezető szerepet tölt be a műhely életében, a 2020-as újraindítása óta veze-
tője/oktatója/mentora. 
2018 óta dolgozik a távközlésben. Előbb gyakornokként Magyarország 
egyik legnagyobb mobiltávközlési cégénél, ahol kis- és nagyvállalati ügyfe-
lek szolgáltatásaival foglalkozott (bérelt vonalas internetszolgáltatások ki-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac60fc7e42a274c389e6d47b1f0401615%40thread.tacv2/1604938504443?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
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építésével és azok támogatásával, managed WiFi szolgáltatások kiépítésé-
vel, mobiltelefon-alközpontok konfigurálásával). 2019 szeptemberétől az 
egyik legnagyobb európai telekommunikációs vállalatnál IP Multimedia 
Subsystem (IMS) Support mérnök. 
Internetes oldalai: 

• ResearchGate profilja 
• LinkedIn profilja 
• Raspberry Pi Diákműhely Facebook oldala 
• Raspberry Pi Diákműhely GDF ILIAS-beli oldala 

 
E-mail: greczipatrik@gmail.com. 
 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Patrik_Greczi
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Beszélgetősarok az előadókkal 

Moderátor: Dr. Horváth Endre, Vámosi Ferenc 

18:00-18:50, Dr. Berke József és a GDT Digitális Fotósuli: 
Mesterséges intelligencia a fotózásban 

A program első része előadás keretében áttekintést ad a 
gépi látás, valamint a mesterséges intelligencia alapjai-
ról. Bemutatja a fotózásban alkalmazott legfontosabb 
gépi algoritmusokat. Szó esik továbbá a fejlesztések 

módszertanáról is. A jelen érdekességei mellett zárásként a jövő fejlesztési 
lehetőségei kerülnek tárgyalásra. A program második részében kötetlen 
beszélgetésben folyik, amelyben részt vesznek a Digitális Fotósuli Diákmű-
hely szakértő tagjai. 

Dr. Berke József az ELTE TTK-án szerzett fizikus diplomát 
1987-ben. Egyetemi tanulmányai után a Pannon Agrár-
tudományi Egyetemen digitális képfeldolgozás és távér-
zékelés kutatási célú gyakorlati hasznosításán kezdett 
dolgozni. Jelenleg a Gábor Dénes Főiskola tanára. 
Közel 30 hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési prog-
ramban vett részt. Számos hazai és nemzetközi oktatási 
és kutatási szervezet tagja, alapítója a Képfeldolgozók és 
Alakfelismerők Országos Társaságának, az NJSZT „Multi-
média az oktatásban” Szakosztályának. A Journal of 
Applied Multimedia tudományos folyóirat főszerkesz-

tője. 
Oktatóként több mint 30 éve vesz részt a felsőfokú oktatásban a szakkép-
zéstől a mérnökképzésen át a doktori képzésig. 390 publikációja jelent 
meg. Alapítója és vezetője a Digitális Fotósuli Diákműhelynek. 
Kutatási és oktatási munkáját 1991-ben az MTA, 1998-ban a PE, 2001-ben a 
Gábor Dénes Főiskola díjazta. 2007-ben a „Multimédia az oktatásban gyűrű 
– életmű” díjat, 2010-ben a „Multimédia az oktatásban Örökös tag” díjat 
kapta. 2010-ben a vörösiszap kutatásokban kifejtett tevékenységéért „Tu-
dásért aranyéremmel” tüntették ki. 2016-ban és 2019-ben a Gábor Dénes 
Főiskola TESZ-díjjal („A főiskolai tehetséggondozás szolgálatáért”) ismerte 
el munkáját. 
Jelenleg drónfelvételek tartalom- és szerkezetalapú vizsgálatával foglalko-
zik. Hobbija a természetfotózás. 
Internetes oldalai: 

• Berke József honlapja 
• Google Scolar profilja 
• ResearchGate profilja 
• MTMT oldala 
• ORCID profilja 
• Scopus profilja 

 
E-mail: berke@gdf.hu. 
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afc7164a5dabb46cabc0d9c9998fd91e3%40thread.tacv2/Besz%25C3%25A9lget%25C5%2591sarok%2520az%2520el%25C5%2591ad%25C3%25B3kkal?groupId=1030952b-d0b6-4400-b917-8434e8fa35e9&tenantId=91ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc7164a5dabb46cabc0d9c9998fd91e3%40thread.tacv2/1604938625174?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
http://www.digkep.hu/staff/BJ/Berkea.htm
http://scholar.google.hu/citations?user=eGhqclcAAAAJ&hl=hu
https://www.researchgate.net/profile/Jozsef_Berke
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10011035
http://orcid.org/0000-0002-0190-4197
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55270536900
mailto:berke@gdf.hu


Gábor Dénes Főiskola Kutatók Éjszakája 2020.11.27. 

 
27 

 

„A Digitális Fotósuli Diákműhely 
hallgatói kezdeményezés hatására, a 
Gábor Dénes Tehetségpont keretein 
belül jött létre 2013-ban. Célja a 
kezdetektől fogva egy olyan alkotói 
közösség létrehozása volt, melyben a 
kezdő és haladó fotósok kölcsönösen 
segítik egymást ötletekkel, szakmai 

útmutatásokkal, majd a gyakorlatban kipróbált lehetőségek 
tapasztalataival, új ötletek és témák felvetésével, megvitatásával. 
Diákműhelyünk tehát nem kötött témakörök mentén működik, nincs két 
egymással megegyező félév, így ezen rendszerbe integrált rugalmasság 
következményeként a félévek tematikája minden esetben a tagok igényei 
alapján kerül kialakításra.” Forrás 
A műhely rendszeresen jelenik meg előadásokkal és szakcikkekel 
konferenciákon. A tagok sikeresen indulnak fotó- és ösztöndíj-
pályázatokon. 
 
Internetes oldalaik: 

• Digitális Fotósuli Diákműhely a DGF ILIAS-ban 
• Digitális Fotósuli Diákműhely a ResearchGate-en 
• Digitális Fotósuli Diákműhely Facebook zárt csoportja 

 
 

18.50-22:00 
Beszélgetősarok 

A Beszélgetősarok a Kutatók Éjszakája 2020 a GDF-en 
rendezvény online csatornája a rendezvény alatt az 
MS Teams-ben. Itt a vendégek további kérdéseket te-
hetnek fel az előadóknak előadásaik után, kötetlenül 
beszélgethetnek. 

 
Vámosi Ferenc a Gábor Dénes Főiskola felsőoktatási 
szakképzésén rendszergazda majd jelenleg BSc mér-
nökinformatikus szakos hallgatója. A GDF Hallgatói 
Önkormányzat elnöke. 
 
E-mail: gdfhok.ferenc@gmail.com. 

  

http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2018/MMO2018_Proceedings.pdf
https://tinyurl.com/gdtDFD
https://www.researchgate.net/project/Digitalis-Fotosuli-Diakmuhely-Digital-Photo-School
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc7164a5dabb46cabc0d9c9998fd91e3%40thread.tacv2/1604938758615?context=%7b%22Tid%22%3a%2291ded4f5-ab89-46b9-8899-2c42ed8d035c%22%2c%22Oid%22%3a%22787a836d-60c9-4c36-902f-ba884f86b7ea%22%7d
mailto:gdfhok.ferenc@gmail.com
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Vendég felhasználói fiók létrehozása az MS Teams-ben 

Ha be van jelentkezve Microsoft-fiókba, jelentkezzen ki onnan. 
 
1. Nyissa meg a Teams hon-
lapját, majd válassza az In-
gyenes regisztráció gombot. 

 
 

2. Adja meg a Teams-ben használni kí-
vánt e-mail címét. Ez most egyezzen meg 
azzal a címmel, amellyel a Kutatók Éjsza-
kája szájton regisztrált. A Következő 
gombbal haladhat tovább a regisztrációs 
folyamatban. 

 
 

3. A következő képernyőn ki kell választa-
nia, hogy Mire szeretné használni a 
Teams-et? 
o Iskolához: a rendszer az iskolai e-

mail címét várná, és kérné hogy el-
lenőrizze, rendelkezik-e iskolai 
Teams-hozzáféréssel. 

o Barátokhoz és családhoz: a rendszer 
a Skype-ra regisztrálás felé irányí-
taná. 

o Munkához és szervezetekhez: most 
válassza ezt a lehetőséget a Kutatók 
Éjszakája 2020 a GDF-en rendez-
vényhez csatlakozáshoz. 

 

Majd kattintson a Következő gombra. 
 
4. A rendszer ebben a lépésben adatai ellenőrzésére fogja kérni. Ha a többté-
nyezős hitelesítés engedélyezve van, előfordulhat hogy kérni fogja az Ön te-
lefonszámát is. Máskülönben itt kell megadnia a jelszavát. 
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5. Ezt követően adja meg a nevét és a többi 
kért információt, majd kattintson A Teams 
beállítása (Set up Teams) gombra. 

 
6. Ezután akár egy percet is igénybe vesz, 
amíg a Microsoft létrehozza az Ön Teams-
fiókját, és elvégzi a szükséges beállításo-
kat. Ez alatt két betöltési képernyő jelenik 
meg. 

 
7. Végül a program a telepítését 
fogja kérni. A képen látható bal 
oldali gombbal töltheti le. A 
Teams-nek van Windows, Linux, 
macOS, illetve Android és iOS 
kliense is. Mobiloperációs rend-
szerekre a Teams Web Appok a 
gyártók alkalmazás-boltjaiból 
telepíthetők. 

 
A telepített verziókban kényelmesebb a munka, de használhatja böngészőn 
keresztül is a Teams-t – ehhez a fenti képen látható jobb oldali gombra kat-
tintson. 
Mobilkliensek az alábbi QR-kódokkal, ill. linkekkel érhetők el. 

 
Teams Android kliens 

 
Teams iOS kliens 

https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams
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Csatlakozás a KutÉj2020 a GDF-en MS Teams csoporthoz 

A Kutatók Éjszakája központi szájton a regisztrá-
ció során megadott e-mail címre küldjük el a GDF-
es rendezvény Teams-beli linkjét. A linkre kat-
tintva megnyitható az esemény csoportja: 
KutÉj2020 a GDF-en. 

 
A KutÉj2020 a GDF-en csoportba belépett vendégek a rendezvény minden 
csatornáját/szobáját, illetve azok előadásait látogathatják. A csatornákban az 
előadásoknak saját meetingjei/értekezletei vannak. Az előadásokhoz csatla-
kozás lépései példán keresztül az alábbiak. 
 
1. lépés: csatorna kiválasztása. 

 
 

2. lépés: előadás/értekezlet kiválasztása. A nem intézményi vendégek szá-
mára az előadás csak akkor lesz kék hátterű, aktív/kattintható, ha azt már el-
indította intézményi felhasználó. 

 
 
3. lépés: Csatlakozás elindítása az értekez-
lethez/előadáshoz. 

 
 

4. lépés: A csatlakozás utolsó mozzanata a 
tőlünk kimenő kép/hang engedélye-
zése/tiltása, majd a Csatlakozás gomb 
megnyomása. (A kimenő kép/hang állítása 
később is lehetséges.) 
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Kutatók Éjszakája a GDF-en 2015-2020 

2015 
35 program 
26 előadó 

 

2016 
37 program 
32 előadó 

 
 

2017 
49 program 
49 előadó 
2 helyszín 

 

 

2018 
7 program 
6 előadó 

 

 

2019 
17 program 
16 előadó 

 

 

2020 
18 program 
23 előadó 

 

 

http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en-2015/
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/2016-3/
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/2017-3/
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/2018-3/
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/kutatok-ejszakaja-2019/
http://gdf.hu/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/kutatok-ejszakaja-2020/
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Kutatokejszakaja.hu 

GDF.hu 

GDF ILIAS 
 

2020. november 27. 
 

https://www.kutatokejszakaja.hu/szervezo-intezmeny/gabor-denes-foiskola-2/
http://gdf.hu/category/konferenciak/kutatok-ejszakaja-a-gdf-en/
https://tinyurl.com/KutEj2020GDF

