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AJÁNLATOK
“A közel három évtizedes múlttal rendelkező, 
eredményes, a távoktatási képzési formát a hazai 
felsőoktatásban elsőként bevezető Intézményünk, a 
GDF legfőbb értékei, a kreativitás, együttműködés, 
érték központúság, környezettudatosság és 
gyakorlatorientáltság. A Főiskola alapvető küldetésének 
megfelelően célunk, hogy hallgatóinkat segítsük a 
kritikusan gondolkodó, elkötelezett értelmiségivé 
válás útján. Ennek kézenfekvő módja a korszerű tudás 
átadása 21. századi módszerekkel, egy professzionálisan 
működő, ugyanakkor felhasználóbarát oktatási rendszer 
keretein belül. A hatékony, otthoni, önálló tanulást 
segítő korszerű e-learning keretrendszerünk egyedi 
lehetőséget nyújt hallgatóinknak. A főiskola oktatási 
filozófiájában az “üzleti” tartalom kiemelt fontossággal 
bír. Számunkra azt jelenti, hogy képzéseink fókuszában 
az üzleti életben azonnal hasznosítható informatikai és 
gazdasági tudás áll. Arra törekszünk, hogy személyre 
szabott támogatást nyújtsunk hallgatóinknak karrierjük 
elindításához és építéséhez.”

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

1Rövid idejű online képzések



Tematika:
• Adatmodellek alapelemei
• A relációs modell
• A tényadatok egyedekbe sorolása
• Kapcsolatok fajtái
• Speciális funkcionális függőségek
• Normálformák szerepe
• Az adatbázis tervezés alapjai
• EK-diagram és leképezése relációs modellre
• Megszorítások kategóriái (kulcsok, külső kulcsok, értékek 

korlátozása, esemény hatására kiváltható adatkezelési művelet)
• Gyakorlatok (kisebb adatbázisok tervezése és létrehozása a 

legkülönfélébb funkcionalitások mellett)
• Nagyobb adatrendszer adatbázis-specifikációjának és MSSS-beli 

megvalósításának bemutatása (teljes rendelés-nyilvántartó)
• Választott adatrendszer adatbázisának megtervezése és 

specifikálása (például projektmunkák nyilvántartása)

További információk

1 ADATBÁZISKEZELÉS

ADATBÁZISTERVEZÉS
KEZDŐ

A  cél  bemutatni az ellentmondásmentes 
ügyvitelt kielégítő relációs adatbázis tervezését, 
valamint specifikálását a szükséges megszorítások 
megfogalmazásával. A gyakorlati háttér 
valamely MS SQL Server, melyben az adatbázis 
létrehozása az összes megszorítással és a 
hasznos lekérdezésekkel együtt valósul meg a 
legkorszerűbb SQL-lehetőségek segítségével.

Szükséges előképzettség

Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
24 óra

Részvételi díj

75.000 Ft

info@gdf.hu
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HALADÓ

Tematika:
• Alapfogalmak áttekintése
• Az adatrendszer célja, szereplői és funkcionalitása tisztázásának fontossága
• Minta adatrendszer bemutatása megadott funkcionalitáshoz (ügyfélszolgálati 

vagy futárszolgálati nyilvántartás)
• Adatrendszerek adatbázisának megtervezése a megszorításokkal együtt (a 

kiválasztottak MSSS-beli megvalósításával)
• A tipikus bizonylatok nyilvántartásának módozatai (rendelés, szállítás, 

jelentkezés, munkalap,… alapú bizonylatokra)
• Rendelések teljesítésének módozatai
• Árváltozások tárolásának esetei
• Különféle készletek nyilvántartása (több raktáras, lejáratfüggő esetek)
• Közös szótártábla építése
• Termékkatalógus (modell- és termékfüggő jellemzők tárolásával)
• Tetszőleges jellemzők összehasonlításának lehetőségei a kereslet-kínálat 

illeszkedésében
• Jegyfoglalási, kölcsönzési verziók
• Utazás-szervezés, szállásfoglalás módozatai
• Órarendek fajtái és kezelése (bővítve az osztálybontás vagy kurzus összevonás 

problémájával)
• Különféle művek nyilvántartása (a művek fogalmának szintjei szerint létező 

alkotói posztok)
• Konkrét verseny szervezésének alapkérdései
• Útvonalak nyilvántartása (tömegközlekedés, túrák szervezése)
• A hierarchia megvalósítása relációs modellben

1 ADATBÁZISKEZELÉS

ADATBÁZISTERVEZÉS

A cél különféle funkcionalitású adatrendszerek 
ellentmondásmentes ügyvitelt kielégítő relációs 
adatbázisának megtervezése. A gyakorlati háttér 
valamely MS SQL Server, melyben az adatbázis 
létrehozása a megszorításokkal és a hasznos 
lekérdezésekkel együtt valósulhat meg a legkorszerűbb 
SQL-lehetőségek segítségével.

További információk

Szükséges előképzettség

SQL nyelvi ismeretekkel 
rendelkezők részére

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
36 óra

Részvételi díj

112.500 Ft

info@gdf.hu
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• A választott kezelőfelület 
bemutatása

• Az SQL nyelv elemei 
• Az SQL adatdefiníciós 

műveletei 
• Kulcs és külső kulcs 

megadása SQL-ben
• Adatsor felvitele, módosítása, 

törlése
• A lekérdező parancs 

alparancsai
• Elő-lekérdezés elhelyezése a 

feltételben
• Táblák összekapcsolása 
• Külső paraméteres belső 

lekérdezés

• Külső összekapcsolás 
jelentősége

• Halmazműveletek 
• Belső lekérdezések 

alkalmazása 
• Több lépéses lekérdezések 

kivitelezése
• A lekérdező mondat 

összeállításának logikus módja 
• Kisebb adatbázisok 

tábláinak létrehozása az 
evidens megszorításokkal, 
tesztadatokkal való feltöltésük 
és azokból a legkülönfélébb 
lekérdezések készítése

• MS SQL Server kezelőfelületének bemutatása; szkriptek 
írása, mentése, generálása

• Kisebb minta adatbázisok ismertetése 
• Az evidens megszorítások megvalósítása 
• További megszorítások beépítése 
• Függvények írása és felhasználása 
• Triggerek készítése és tesztelése 
• Nézetek írása és felhasználása
• A rekurzív lekérdező parancs alkalmazási lehetőségei
• Választott adatrendszer megvalósításának elkészítése 
• Tárolt eljárások írása 

Szükséges előképzettség
a relációs modellt 
ismerők számára

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
24 óra

Részvételi díj

További információk
info@gdf.hu

Szükséges előképzettség
a relációs modell és 
az SQL-lekérdezés 
ismerőinek részére

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
30 óra

Részvételi díj

További információk
info@gdf.hu

95.000 Ft

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
12 óra

Részvételi díj

További információk
info@gdf.hu

37.500 Ft

SQL NYELV-
KEZDŐ

SQL NYELV-
HALADÓ

T-SQL 
LEKÉRDEZÉSEK 
MICROSOFT SQL 
KÖRNYEZETBEN

SQL NYELV- KEZDŐ

T-SQL LEKÉRDEZÉSEK MICROSOFT SQL 
KÖRNYEZETBEN

SQL NYELV- HALADÓ

A cél az SQL nyelv adatdefiníciós és adatkezelő 
parancsainak ismertetése, a kiemelt jelentőségű 
lekérdező mondat összeállításának logikus módja, 
amely bármely konkrét relációs adatbáziskezelőben 
eredményes. A gyakorlati háttér valamely MS SQL 
Server, melyben kisebb adatbázisok létrehozása 
az evidens megszorításokkal és különféle 
lekérdezésekkel együtt történik.

A cél az SQL nyelv adatdefiníciós és adatkezelő 
parancsainak teljes körű használata, amivel az 
adatbázisbeli adatok inkonzisztenssé válását 
lehet biztosítani. A gyakorlati háttér valamely MS 
SQL Server, melyben az adatbázis létrehozása 
a megszorításokkal és triggerekkel, a különféle 
lekérdezésekkel (nézetekkel és paraméteres 
függvényekkel), valamint a tipikus műveleteket 
végző tárolt eljárásokkal együtt történik.

A relációs adatbázisok elméleti alapjaitól indulva, a hallgatók 
megismerkednek a Microsoft SQL rendszer részeivel, majd a 
lekérdezéseket írva megtanulják az alapvető adatáziskezeléshez 
szükséges parancsokat.

Tematikák:

ADATBÁZISKEZELÉS1

• Relációs adatbázisok
• MsSQL Server Express telepítése
• T-SQL alapok
• SELECT, JOIN-.ok
• Adatmódosító utasítások
• Kiegészítő műveletek: összefűzés, változók
• Vezérlési szerkezetek

75.000 Ft
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KÉPFELDOLGOZÁS
& 3D MODELLEZÉS

Ebben a kurzusban azok is megtapasztalják a 
saját kép és animáció készítésének örömét, akik 
eddig rajzolni sem szerettek. Az alsó tagozatos 
diáktól a nyugdíjas korú érdeklődőig bárki 
számára élvezetes, és munkahelyi tevékenységét 
is támogató tudásra tehet szert a motivált 
kurzusrésztvevő. A kurzus végére a tanuló képes 
lesz önállóan komplex modellek, képek, animációk 
létrehozására, mert elsajátít ezen a területen az 
önképzéséhez szükséges készségeket is.

Tematika:
• Blender felülete és legfontosabb 

billentyűparancsai
• Kész 3D-s primitívek, megvilágítás, renderelés
• Materiálozás és textúrázás
• Részecskejelenségek
• Lépésenkénti szerkesztés 
• Csontozás
• Animálás

3D MODELLEZÉS BLENDERREL – A FELHASZNÁLÓI 
FELÜLET MEGISMERÉSÉTŐL ELSŐ FILMÜNKIG

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel előképzettséget.

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje

15 óra

Részvételi díj

47.000 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
24 óra

Részvételi díj

ALKALMAZOTT KÉPFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI 
MÓDSZEREK, DRÓNOK ALKALMAZÁSA, SPECIÁLIS 

KAMERÁKKAL TÖRTÉNŐ FELVÉTELEZÉS

A kurzus a képfeldolgozási és távérzékelési 
alapismeretek mellett, szakterületekhez 
kapcsolódóan számos gyakorlati példán keresztül 
mutatja be a szakterület legfontosabb fogalmait, 
eljárásait, szabványait, eszközeit, valamint a képi 
információk feldolgozását. Célunk, hogy a résztvevők 

a foglalkozások végén tisztában legyenek alapvető 
feladatok megoldásával, átfogó képet alkothassanak 
a képfeldolgozás, távérzékelés elméleti és gyakorlati 
témaköreiből, valamint a közeljövő főbb fejlesztési 
és alkalmazási irányzatairól.

Tematika:
• Bevezetés. A digitális képfeldolgozás, a távérzékelés fogalma, történeti 

áttekintés.
• Az emberi látás alapjai, a látás biológiája, a látás sajátosságai, színlátás, 

alakzatlátás. A távérzékelés fizikai alapjai. Az EM sugárzás fogalma, 
kölcsönhatása a földfelszínnel.

• A digitális képalkotás modellje, mintavételezés, kvantálás, folytonos kép 
helyreállítása. Alapvető távérzékelési eljárások (aktív és passzív).

• A képjavítással kapcsolatos alapfogalmak, képhelyreállítás, világosságkód 
transzformációk, zajelnyomás, élkiemelés, többsávos képek javítása.

• Szegmentálás célja, a szegmentálás modellje, foltkeresés, foltelemzés, 
éldetektálás, élkorrekció.

• Az osztályozás modellje, statisztikus alakfelismerés, klaszterezés, a 
környezet figyelembevétele, szintaktikus alakfelismerés, textúra elemzés.

• Képkódolás és tömörítés. Redundanciák, elvárások, veszteségmentes és 
veszteséges képtömörítés, mozgóképek tömörítése.

• Multi- és hiperspektrális légifelvételező eszközök (drónok) és alkalmazásaik. 
Földi referencia eszközök és alkalmazásaik.

• A műholdak jellemzésére használt legfontosabb alapfogalmak áttekintése. 
Műholdas távérzékelő rendszerek bemutatása.

• Virtuális terepmodell készítése, pontosítása. Távérzékelési adatok 
integrálása térinformatikai rendszerekbe.

• Mesterséges Intelligencia alapú látórendszerek.
• Mezőgazdasági alkalmazások, orvosi-biológiai alkalmazások, digitális 

fényképezés, ipari képfeldolgozó rendszerek, vizuális adatformátumok, 
bűnügy- és biztonságtechnikai alkalmazások.

2
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KÖRNYEZETMENEDZSMENT MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

A környezetvédelem 
vállalati összefüggései

Környezeti biztosítás A vállalatok 
környezettudatosságának 
támogató és akadályozó 
tényezői

A környezeti 
menedzsment 
szabványosítása, 
nemzetközi törekvések

A környezetvédelem 
szabályozó eszközei 
(jogi és gazdasági 
szabályozó eszközök)

A környezetszennyezés 
gazdaságtana 
(externáliák)

I.

IV. V. VI.

II. III.

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

3

A fenntartható fejlődés. Az externália társadalmilag 
optimális szintje, Pigou-i adó

Coase-elmélet, információs 
asszimmetria

Normákkal történő 
szabályozás elmélete, a 
norma és adó hatékonysága

A megújuló erőforrások 
gazdaságtana

A megújuló energiaprojektek 
pénzügyi értékelése.

Tematika:Tematika:

50.000 Ft 50.000 Ft

I.

IV. V. VI.

II. III.

info@gdf.hu info@gdf.hu
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MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS4
További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

MINŐSÉG ÉS
KÖRNYEZETMENEDZSMENT

I. A környezetvédelem szabályozó eszközei
• A környezetvédelem vállalati összefüggései
• Az üzleti világ reagálása a környezeti 

kihívásokra
• A vállalatvezetők környezeti felelőssége
• A környezeti menedzsment alapelvei
• A környezetbarát termelés jellemzői
• Környezetbarát technológiák, környezetbarát 

termékek
• A vállalati döntések környezeti megalapozása
• A vállalatok környezetvédelmi szervezete
• A környezetvédelmi osztály elhelyezkedése a 

különböző szervezeti sémákban
• A vállalatok környezetvédelmi feladatai
• A vállalkozások környezeti kockázata
• A környezeti menedzsment szabványosítása, 

nemzetközi szabványosítási törekvések
• Környezeti biztosítás
• Környezettudatos vállalat
• A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig

II. Minőségmenedzsment
• A minőségügy alapjai
• Minőségmenedzsment rendszerek
• A minőség költségei
• A minőségirányítás alapelvei az ISO 

9000:2000 szerint
• Az ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer 

felépítése
• Minőségügyi rendszer bevezetése és 

dokumentálása
• Minőségügyi rendszerek auditja, tanúsítása 

és akkreditálása
• Teljes kör minőségirányítás (TQM)
• A teljes kör minőségirányítás alapelvei
• Folyamatos javítás (PDCA)
• Minőségdimenziók
• A teljes kör minőségirányítás 

megvalósításának lépései
• Az önértékelés folyamata
• Az EFQM modell

PROJEKTMENEDZSMENT

I. A projektmenedzsment alapjai és funkciói
II. Általános koncepciók
• Projekt életciklus
• Költség-idő-minőség egyensúly
• A projekt életciklusa
III. A projekt definiálása
• A projekt stakeholderei és szereplői
• A projektdefiniálás dokumentumai
IV. A projekt tervezése
• Kockázatok kezelése, kockázatmenedzsment
• Munkalebontási szerkezet (WBS)
• Ütemezés, logikai kapcsolatok

• Hálótervezési módszerek, kritikus út
• Költségtervezés
• A projekt kiegyensúlyozása
• A projekttervezés dokumentumai
V. A projekt irányítása
• Csoportmunka, vezetői felelősségek
• Konfliktusmenedzsment
• Kommunikáció menedzsment
• Változásmenedzsment
• A projekt nyomonkövetése
• A projektzárás dokumentumai

Tematika: Tematika:

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu
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További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

PÉNZÜGYTAN5

ADÓZÁSI ISMERETEK

Tematika:
• Adózás rendjéről szóló törvény
• Alapvető adózási fogalmak, az adóztatás funkciói 

és alapelvei
• Az adóügyi jogviszony, az adók csoportosítása
• Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége, az 

adóigazgatás
• Forgalmi típusú adók, Személyi jövedelemadó, a 

társasági adó és az osztalékadó, az
• egyszerűsített vállalkozói adó
• A helyi adóztatás általános jellemzői
• Az illetékek fogalma, funkciói, fajtái
• Társadalombiztosítási és egyéb járulékfizetési 

kötelezettségek

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Tematika:
• A vállalati pénzügyek, pénzügyi döntések szerepe
• Pénzügyi alapszámítások
• Értékpapír-típusok. Értékpapír-számítások. 

Kötvény
• Értékpapír-számítások. Kötvény elméleti 

árfolyam
• Kamatláb-érzékenység, Nettó-bruttó árfolyam, 

hozamszámítások
• Értékpapír-számítások. Részvény elméleti 

árfolyam, hozamszámítások
• Kockázatok. Működési és finanszírozási kockázat
• Befektetések kockázata, CAPM
• Beruházások értékelése. Megtérülési számítások
• Egyenértékesek. Reális bérleti díj. Beruházások 

kockázata
• Vállalati pénzáramlás. Vállalatértékelés
• Tőkeköltség számítás, tőkeszerkezet
• Forgótőke menedzsment
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Szükséges előképzettség

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
24 óra

Részvételi díj

További információk

C, vagy hasonló programozási 
nyelv ismerete, operációs 
rendszer ismeretek

75.000 Ft

PROGRAMOZÁS

JAVASCRIPT-
A WEB FELŐL

6

A kurzus végighalad a Javascript nyelv alapjain, 
mindezeket Webes környezet felől is megközelítve, 
ezzel a webfejlesztésben való programozás elkezdését 
elősegítve.

Tematika:
• Javascript alapok: futtatása,
• változók, operátorok
• Metódusok, típusok, objektumok
• Láthatóság, elérhetőség a javascriptben
• Objektumok, öröklődés, this
• A Browser Object Model megértése
• A Document Object Model megértése és 

használata
• Javascript események
• Hibakezelés
• Újgenerációs Javascript: ES6
• Aszinkronicitás: elmélet, AJAX, promise-ok, 

Async/Await

C# ÉS .NET
ALAPOZÓ
A tanfolyam a Microsoft .Net Framework 
rövid történeti és elméleti alapjaival indítva 
vezeti rá a hallgatókat a témakörökre. 
Bemutatja a C# nyelvet, annak 
nyelvi eszköztárát, más nyelvekkel is 
összehasonlítva, néhány objektumorientált 
megoldás bemutatásával együtt.

Tematika:
• Adattípusok, változók, osztályok, 

objektumok, operátorok
• Elágazás, ismétlés vezérlési struktúrák
• Metódusok
• Magasabb szintű adattípusok: tömbök, 

listák, szótár
• Objektumorientáltság alapok, öröklődés

PYTHON FEJLESZTÉS

A tanfoylam célja a Python nyelv képességeinek bemutatása 
a különféle programozási módok - procedurális, 
objektumorientált, funkcionális - támogatásában. 
Célközönség: Olyan alapvető programozási ismeretekkel 
rendelkező hallgatók akik szeretnének egy újabb, korszerű, 
sokoldalú nyelvvel ismerkedni.

Tematika: 
• Nyelvi elemek szintaktika. 
• Speciális nyelvi elemek. 
• Funkcionális programozási képességek. 
• Objektum orientált programozás jellegzetességei, 

összehasonlítás a Java objektumorientált paradigmáival. 
• Fejlesztési technológiák, eszközök.

Szükséges előképzettség
Objektumorientált 
programozási alapismeretek

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
18 óra

Részvételi díj

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
60 óra

Részvételi díj

További információk

56.000 Ft

187.500 Ft

info@gdf.hu

info@gdf.hu
info@gdf.hu
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PROGRAMOZÁS

VÁLLALATI ALKALMAZÁS FEJLESZTÉS 
JAVA TECHNOLÓGIÁVAL

6

Haladó tanfolyam, melyen bemutatásra kerül a Java alapú, MVC modell megvalósítása kerül bemutatásra. 
Minden rétegben alternatív technológiák kerülnek megvizsgálásra, mely alapján eldönthető kinek melyik 
Java technológia szimpatikusabb. A tanfolyam mélyebb alapozást jelent a “Java Middleware – alkalmazás 
integráció vállalati környezetben” tanfolyamhoz, de nem előfeltétele. Célközönség: Java nyelvvet alapvetően 
alkalmazó programozók, akik szeretnének segitő információkat kapni a full stack fejlesztési lehetőségeket 
illetően.

Tematika:
• Back end: SOAP vagy REST API, JDBC vagy Hibernate
• Web: JSP től, SPA-ig

JAVA MIDDLEWARE – 
ALKALMAZÁS INTEGRÁCIÓ VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

A middleware technológiák szerepe a nagyvállalati informatikai renszerekben. Alapvető kihívások megismerése 
egy ilyen technológia alkalmazásakor. POC (Proof  Of  Concept) alkalmazás készítése, modellezett heterogén 
környezetben. Célközönség: Vállalati informatika rendszerek tervezésével, implementálásával foglalkozó, 
programzók, architektek.

Tematika: 
• Mi a middleware, Miért van rá szükség?
• Integrációs technológiák
• Döntési mechanizmusok

Szükséges előképzettség
Java nyelv alapos 
ismerete

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
51 óra

Részvételi díj

További információk

Szükséges előképzettség
Alapvető Java és 
objektumorientált 
programozási ismeretek.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
45 óra

Részvételi díj
További információk140.000 Ft

160.000 Ft

info@gdf.hu

info@gdf.hu
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info@gdf.hu

INFORMATIKAI ALAPOK

PROJEKTALAPÚ OKTATÁS

MULTIMÉDIA ALAPJAI

7

A multimédia alapjai, 

a multimédia és a 

multimédia rendszerek 

alapfogalmai – 

bevezetés.

Szövegdigitalizáló 

eszközök, OCR –

technikák (optikai 

karakterfelismerés 

OCR) A hypertext, 

hypermédia stb.).

Bevezetés a multimédia 

készítésbe (a multimédia 

projektek szakaszai). 

A multimédia 

szakterületeinek 

megismerése. A 

multimédia, mint az 

ismeretközvetítés eszköze.

Színelméleti alapok. A 

látható fény. Az emberi 

látás informatikai 

vonatkozásai. 

Színkoordináta-

rendszerek. A színek, 

fényerősség.

Archiválásra, 

tárolásra alkalmas 

hardvereszközök, 

optikai és mágneses 

háttértárak. A digitális 

technika tárolói (CD, 

DVD stb.).

Digitális 

képfeldolgozás, 

képtömörítési eljárások 

összehasonlítása, 

animációk. Animáció 

típusok. Digitális 

képanyag előkészítése.

Tematika:

Hangtechnika alapok. 

Mintavételezés, kvantálás. 

Digitális hangtechnika, 

hanganyagok

digitalizálása, 

hangfeldolgozás.

Multimédia rendszerek. 

Videó állományok 

tömörítése, videotechnikai 

munkák előkészítése, video 

anyagok digitalizálása. 

Tematika:
• Informatikai alapismeretek, alapfogalmak: Neumann-elvek, 

rendszer, algoritmus, program, információ, adat fogalma.  
Kódolás, kódrendszer;

• Digitális adatábrázolás a számítógépekben;
• Analóg és digitális technika;
• Mikroelektronikai technológia;
• Az IBM PC a gyakorlatban 
• A mikroszámítógép felépítése és működése;
• Hardver alapismeretek (CPU, ROM, RAM, DMA, címzés, 

verem, adatátvitel);
• Szoftver alapismeretek (operációs rendszer, programkészítés, 

számítógéphálózatok);
• Számítógépes gyakorlatok (Prezi, Word, Excel, PowerPoint, 

Visio, Microsoft)

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje

Részvételi díj

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

További információk

16 óra

50.000 Ft

50.000 Ftinfo@gdf.hu
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A szövegszerkesztő programok nem pusztán 
az írógépek kiváltására készültek, nagyban 
támogathatják a dokumentumot alkotót 
munkája során. A legfontosabb, hogy mon-
danivalónkat a megjelenés alátámassza, az 
olvasó magabiztosan, egyértelműen, gyor-
san megérthesse és értékelhesse azt az in-
formációt, amelyet át szeretnénk adni neki. 
A szövegszerkesztő programok számtalan 

funkcióval támogatják a szöveges-képes-lin-
kelt tartalom létrehozását. A jártasak nyomdai 
kiadásra szánt nyersanyagot készíthetnek. A 
kurzus végére a tanuló képes lesz önállóan 
egyre több, a szöveg alkotását és megjelené-
sét hatékonyan támogató fogást alkalmazni 
dokumentumai/kiadványai készítésekor, 
mert elsajátítja ezen a területen az önképzé-
séhez szükséges készségeket is.

Tematika:
A Microsoft Word alkalmazás és a dokumentum tulajdonságainak beállítása. Parancsok hatóköre. Stílusok 
alkalmazása. Felsorolástípusok. Képek formázása, képaláírás. Irodalmi források kezelése. Jegyzékek készítése. 
Kereszthivatkozások, lábjegyzet. Szimbólumok, egyenletek. Alakzatok, SmartArt-ábrák, táblázatok. 
Lapelrendezés, töréspontok, nyelv megadása, elválasztási lehetőségek. Keresés, csere, gyorsbillentyűk.

Részvételi díj

Szükséges előképzettség
Nem igényel előképzettséget.

Képzés Ideje
15 óra

Jelentkezés módja
Online, jelenléti ív 
kitöltésével

További információk

Részvételi díj
Szükséges előképzettség
Nem igényel előképzettséget.

Képzés Ideje
9 óra

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

További információk

Jelentkezés módja

28.000 Ft

info@gdf.hu

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

További információk50.000 Ft

info@gdf.hu

info@gdf.hu

STRATÉGIA

STRATÉGIA ÉS 
ÜZLETI TERVEZÉS

HALADÓ SZÖVEGSZERKESZTÉS

Tematika:
• A stratégia fogalma
• A stratégiai gondolkodás fejlődése
• A stratégiaalkotás folyamata, lépései
• Stratégiai elemzés
• külső feltételek vizsgálata
• belső feltételek diagnózisa
• Stratégia kialakítása
• A misszió és jövőkép tartalma, kidolgozásának 

folyamata
• vállalati stratégia típusok
• stratégiai szövetségek
• A stratégia megvalósítása
• Az ellenőrzés és visszacsatolás folyamata
• Esettanulmányok

A FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK FÜL MEGJELENÍTÉSÉTŐL AZ EGYSZERŰ FORMOKIG

8

SZÖVEGSZERKESZTÉS,
TÁBLÁZATKEZELÉS

ÜZLETI 
KOMMUNIKÁCIÓ

Tematika:
• a kommunikáció fogalomrendszere és 

szakterminológiája
• kommunikációs és viselkedési modellek
• kommunikációs szerepek
• kommunikációs csatornák és célok
• az üzleti kommunikáció kontextusa

Ebben a kurzusban azok is megtapasztalják 
a munkájukat nagyban támogató Excel VBA 
lehetőségeit és kreativitásuk határtalanságát, 
akik még sosem programoztak. A tananyag 
lépésről lépésre vezeti a motivált tanulót. A 

kurzus végére a tanuló képes lesz önállóan 
egyre összetettebb excelalkalmazások 
készítésére, mert elsajátítja ezen a területen 
az önképzéséhez szükséges készségeket is.

Tematika:
Makrórögzítés. VBA ablak használata. Változók, adattípusok, konstansok, tömbök, műveletek, Excel 
függvények és képletek. Eljárás és függvény írása. Üzenetküldés és adatbekérés. Vezérlési struktúrák. 
Range objektum tulajdonságai és műveletei. Eseménykezelés. Formok használata.

9

AZ EXCEL PROGRAMOZÁSA-

47.000 Ft

22 23www.gdf.huGábor Dénes Főiskola Rövid idejű online képzések

mailto:info%40gdf.hu?subject=
mailto:info%40gdf.hu?subject=
mailto:info%40gdf.hu?subject=


TURIZMUS10

SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLÁTÓ ISMERETEK

Tematika:
I. Szálláshelyek csoportosítása
II. Szállodai szolgáltatások, munkakörök
III. Szállodai osztályba sorolás
IV. Nemzetközi szállodaláncok
V. Szállodai fejlesztések története Magyarországon
VI. Szálláshelyek kapacitása és forgalma Magyarországon: 
országos szinten és Budapesten
VII. Szálláshelyek tervezett fejlesztése
VIII. A vendéglátás története és trendjei: világ és Magyarország
IX. A magyar konyha sajátosságai
X. Borvidékek, borturizmus
XI. Gasztronómiai tendenciák
XII. Gasztronómiai rendezvények

TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS TURIZMUSTERVEZÉS

I. A turizmus irányítása. Az irányítás eszközei, főbb 
vezérlési technikák. A turizmus közigazgatási,
szakigazgatási és önkormányzati tervezési és irányítási 
szintjei.
II. A turizmuspolitika tartalma és jelentősége. A 
jelenlegi hazai helyzet. A turizmus hazai és nemzetközi 
intézményrendszere.
III. A tervezés szerepe a fenntartható fejlődés 
megvalósításában. Az általános tervezési folyamat. A 
tervek fajtái időtáv, jelleg és tartalom szerint.
IV. A turizmus fenntartható fejlesztése és a tervezés. A 
turizmus gazdasági, kulturális és környezeti
hatásai. A turizmus integrált tervezése.
V. A turizmus tervezésének nemzetközi és hazai 
tapasztalatai. Az integrált tervezés kialakulása. A kettős 
integráció követelménye és annak teljesítése a turizmus 
tervezésében.

Tematika:

VI. A turisztikai tervezés folyamata: 
célmeghatározás, helyzetelemzés, SWOT 
elemzés és előrejelzések, fejlesztési célok és 
stratégiák meghatározása, a terv elkészítése és 
jóváhagyása, a fejlesztés megvalósítása, ellenőrzés 
és visszacsatolás.
VII. A turizmus területi tervezése és a 
területfejlesztés gazdasági, kulturális és környezeti 
hatásai
VIII. Területi tervezés az Európai Unióban. Az 
EU regionális politikája. Strukturális és Kohéziós 
Alapok
IX. Területfejlesztés Magyarországon. Az 
Országos Területfejlesztési Koncepció.
X. A turizmusban alkalmazott tervek és tartalmi 
követelményeik. A koncepció. A program. A 
projekt.
XI. A tervek elfogadása és megvalósítása. 
Fejlesztés, jogi és közgazdasági szabályozás. 
Ösztönző rendszer a turizmusban. Monitoring.
XII. A turizmus helye a Széchenyi tervben és a 
Nemzeti Fejlesztési Tervben.
XIII. A turizmusfejlesztési tervek Magyarországon 
napjainkban. Esettanulmányok.
XIV. Turizmusfejlesztés Magyarországon, a 
közszféra és magánszféra szerepe, feladatai,
munkamegosztásuk. Az állami és az önkormányzati 
szint feladatai.
XV. Turisztikai termékfejlesztés. A termék 
értelmezése, sajátos vonásai, a fejlesztés formái és 
szereplői.
XVI. Magyarországi helyzet és feladatok. 

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu
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A program során a képzésben résztvevők megismerkedhetnek 
a Microsoft Windows aktuális szerver termékének speciálisabb 
szolgáltatásaival, megtanulják, hogy ezeket a szolgáltatásokat 
miként lehet konfigurálni. Egy komplex rendszer kiépítése során a 
gyakorlatban is érzékelhetik milyen szerver oldali módosítások milyen 
kliens oldali változásokat eredményezhetnek

Tematika:
• Ismerkedés, célok megfogalmazása, Szerver ismertetés, telepítés 
• Szerver oldali konfigurálás (Active Directory, DNS, DHCP) 
• Szervezeti egységek létrehozása, példafelhasználók, csoportok 
• Hálózati megosztások, jogosultságkezelés 
• Automatizálás, csoportházirendek 
• Kvóta kezelés, finomítások, ellenőrzés 
• Kliens telepítés, tartományba léptetés, felhasználói ellenőrzések 
• Esetleges hibák javítása, speciális kérések, igények megvalósítása 
• Összefoglalás, gyakorlás 
• Érdekességek, várható jövő

TANULÁSI OBJEKTUMOK KÉSZÍTÉSE ILIAS-BAN

A képzésen egyrészt az ILIAS tanítást-tanulást támogató objektumainak 
elkészítési, illetve paraméterezési fogásain van a hangsúly. Másrészt 
kitérünk tanítás-tanulás módszertani megfontolásokra, amelyekre nem 
csak az oktatóknak, hanem a tananyag-szerkesztőknek is figyelemmel 
kell lenniük, hogy minőségi tananyag-segédleteket készíthessenek. 
A kurzus végére a tanuló képes lesz önállóan egyre szofisztikáltabb 
tanítási/tanulási objektumok készítésére, mert elsajátít ezen a területen 
az önképzéséhez szükséges készségeket is.
Tematika:
Tanulási objektumok módszertani használta és paraméterezésük: 
mappa/kategória, kurzus, csoport, objektumcsoport, fájl, ILIAS-/
HTML-/SCORM-tananyag, fogalomtár, adatgyűjtemény, gyakorlat, 
teszt és kérdőív, szavazás, fórum, webhivatkozás, objektumok 
hivatkozásai/másolása, archiválás.

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS11

DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

Tematika:
• a személyes döntéshozatal vizsgálata
• az emberi viselkedés általános elmélete
• gyakorlati problémák
• döntéselmélet a viselkedéstudományban
• a döntési folyamat pszichológiai és szociológiai erői
• a vezetői döntéshozatal folymata
• támogatásó információs rendszerek típusait
• a szervezeti felhasználás lehetőségei
• a vezetéstámogató információs rendszerek átalakítása

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

Tematika:
• Bevezetés
• Vállalati és IT stratégia
• ERP rendszerek kialakulása
• Az üzleti folyamatok informatikai támogatásának lehetőségei
• Vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények
• VIR kiválasztása és bevezetése
• Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon
• MS Navision és ACTUAL bemutatása, gyakorlat

WINDOWS SZERVER 
ÉS KLIENS KÖRNYEZET

TOVÁBBI KÉPZÉSEK
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További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
16 óra

Részvételi díj

50.000 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
18 óra

Részvételi díj

56.500 Ft

info@gdf.hu

További információk

Szükséges előképzettség
Nem igényel 
előképzettséget.

Jelentkezés módja

Online, jelenléti ív 
kitöltésével

Képzés Ideje
12 óra

Részvételi díj

37.500 Ft

info@gdf.hu
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1119, Budapest 
Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@gdf.hu

Web : www.gdf.hu

ONLINE 
KÉPZÉSEK


