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Bevezető
2021. szeptember 24-én immár 7. alkalommal várja családias hangulatban vendégeit a „Kutatók Éjszakája a GDF-en” rendezvényen a Gábor Dénes Főiskola és Tehetségpontja.
Az érdeklődők az MS Teams-ben öt szekcióban vehetnek részt színes előadásokon/bemutatókon. Előadóink GDF-es tanárok, a Tehetségpont hallgatói, valamint a
Tehetségpont és a tanári e-learning műhely partnerei.
Részvétel vendégként:
•

Regisztráltként kényelmesen mozoghatunk a rendezvény teljes virtuális területén. Regisztrálni bármely itt elérhető programunknál lehet:
https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek?org=386.

•

Regisztráció nélkül a programok kezdetekor direktlinkkel kapcsolódhatunk. A direktlinkek megtalálhatók programjainknál:
−

a központi szájton a programismertetők alján;

−

az egyoldalas programunkban;

−

ebben a programfüzetben az előadások/bemutatók címén.

Részvétel GDF-es felhasználóként:
•

A „KutÉj2021 a GDF-en” csoport kódja: r5jsl03.

Javaslatok, információk a résztvevőknek:
Szünetek az előadások/bemutatók között: 25 percesek után 5 percnyi;
50 percesek után 10 percnyi.
Segítség a regisztráció és a csatlakozás során:
•

Berecz Antónia tehetségpont-koordinátor, berecz@gdf.hu;

•

Grósz Ádám marketingügyintéző grosz@gdf.hu.

<Kilépés> gombbal lépjünk ki a meetingekből, ha befejeződtek/elhagyjuk.
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KutÉj2021 a GDF-en megnyitás, zárás csatorna
Moderátor: Berecz Antónia PhD, berecz@gdf.hu

17:40–17:50 KutÉj2021 a GDF-en megnyitó
A 10 perces online megnyitó célja a rendezvényre hangolódás.
Áttekintésre kerül:
−

a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat
célja;

−

a Gábor Dénes Főiskola eddigi Kutatók
Éjszakái;

−

a ma esti szekciók (vagyis az MS Teamsbeli csatornák) témái és az előadók köre:
GDF-es tanárok, a Tehetségpont hallgatói, valamint a Tehetségpont és a tanári e-learning műhely partnerei;
−

az MS Teams felülete a regisztrált és a nem regisztrált vendégek számára;

−

programfüzetünk, egyoldalas programunk előadások közvetlen linkjeivel.

21:50–22:00 KutÉj2021 a GDF-en záró esemény
A 10 perces záró esemény célja a rendezvény értékelése:
−

Milyen témákban és hány programpont
került megtartásra?

−

Milyen volt rendezvényünk iránt az érdek
lődés, hány vendég töltötte velünk az es
tét?

−

Hogyan érezték magukat előadóink és
vendégeink?
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A digitalizáció hatásai, biztonsági kérdései csatorna
Moderátor: Dr. Nagy Elemér Károly, nagyek@gdf.hu

18:00–18:50 Dr. Feierabend Izabella:
Digitalizáció: áldás vagy átok?

lehet felvázolni.

A digitalizáció napjaink egyre meghatározóbb tényezőjévé vált, szinte megkerülhetetlen. Felgyorsította, leegyszerűsítette a folyamatokat. Korunkban már rengeteg adat
áll rendelkezésre mind a vállalatok, mind a fogyasztók számára, amely egyszerre jelent jobb tervezhetőséget és
ugyanakkor nagyobb kitettséggel is jár. Előadásomban kitérek arra, hogy egyes szektorokban milyen előnyökkel jár
a digitalizáció vívmányainak alkalmazása. Így a teljesség
igénye nélkül áttekintem a szempontból az energiaszektort, a közlekedést és az oktatást. Megvizsgálom, hol tart
jelenleg a digitális átalakulás és milyen jövőbeni trendeket

Fontos kiemelni, hogy a digitalizáció egyszerre képes növelni mikroszinten a vállalatok, makroszinten az ország versenyképességét, emellett sok tekintetben hozzájárulhat a környezetterhelés csökkentéséhez. Néhány konkrét példán/projekten keresztül megmutatom, miképpen valósulhat meg hatékonyságjavulás és
kedvezőbb környezeti teljesítmény a digitalizáció/smart technológia alkalmazása által. Érdemes megvizsgálnunk elméleti közgazdaságtani szempontból,
hogy az információgazdaság miképpen és mennyiben alakította át az alapvető
gazdasági intézményeket. Feltehetjük továbbá azt a kérdést, hogy vajon min múlik az, hogy egy ország élenjáró vagy éppen lemaradó a digitalizációs versenyben,
milyen tényezők határozzák meg az innovativitást. Ezeket a kérdéseket járom
körbe előadásomban, felvillantva néhány olyan szegmenst, amelyekben mindennapjaink során is érintettek lehetünk akár fogyasztóként, akár oktatóként, akár
vállalati szakemberként vagy éppen politikai döntéshozóként.

Dr. Feierabend Izabella a Gábor Dénes Főiskola főiskolai
adjunktusa, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet
TDK felelőse. PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte.
2007 óta végez oktatói és kutatói tevékenységet. Kutatási
területe a környezetpolitika, környezetgazdaságtan intézményi aspektusainak vizsgálata, a vállalati 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 Adaptation
to Climate Change.
E-mail: feierabend@gdf.hu.
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19:00–19:50 Kádár Miklós:
A $15 milliárdos NFT kriptopiac – ahol tinédzser is érett befektetési döntéshozó
A Non-Fungible Tokenek (NFT) piaca 2021 szeptemberében
elérte a 15 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. Bár a művészeti alkotások is jelen vannak, de egyre több profi sportoló,
sikeres zenész és nagyvállalat bocsát ki NFT-ket (NFT release). Jellemzője a piacoknak, hogy a helyes befektetői döntéseket sok esetben tizen-, huszonéves gamerek és zenerajongók hozzák.
Az előadás körüljárja:
−

Érdemes-e figyelni ezekre a kriptopiacokra?

−

Érdemes-e megismerni az NFT-piacok jellemzőit?

−

Érdemes-e beleereszkedni az NFT kereskedelembe?

−

… és ha igen, akkor hogyan tegyük?

Kádár Miklós jelenleg a Vodafone Magyarország Zrt. Release Managere és a Sprint Consulting vezetői tanácsadója. Korábban a Synergon és a Deloitte CEE relationship
managere, több tanácsadó vállalkozás alapítója, nemzetközi vezetői tanácsadó.
Certified Dale Carnegie Trainer, a Magyar Távmunka Szövetség alapító tagja, a Magyar Blockchain Szövetség tagja.
LinkedIn profilja.
E-mail: miklos.kadar@mikloskadar.com.

20:00–20:50 Németh Péter:
A kriptográfia időszámításunk előtt és után, avagy legyünk
mi is kódfejtők!
Az előadásban a történelem során és jelenleg használt titkosítási, kriptográfiai eljárásokat tekintünk át. Megismerjük ezek működését, erősségeit, gyengeségeit és megnézzük azt is, hogyan lehetséges vagy miért nem lehetséges
jelenleg ezen titkosírások megfejtése.
Németh Péter bemutatkozását lásd a 9. oldalon.
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21:00–21:25 Dr. Bánhidi Sándorné:
Elektronikus ügyintézés a pedagógus szemével – a jövő eügyintézője
Az ISZE 2009-ben, a kort megelőzve akkreditáltatott pedagógus-továbbképzést az elektronikus ügyintézés terén. Bár
csak 52 fő végezte el 5 év alatt, de napirenden tartottuk a
témát.
Az ITM felkérésére a COVID idején online-kontakt képeztük
a KKV-k vezetőit, majd a GINOP és a VINOP pályázatokon
induló 126 cég választotta az ISZE-t partnernek, amely keretében képzéseink most indulnak.
Munkánkat nagyban segítette Erdősi Péter Máté tagunk, aki
2021-ben védte meg PhD értekezését az elektronikus aláírás
módszertanából. 2021 júliusában az ISZE kiadásában publikálta Az elektronikus ügyintézés alapjai című könyvét.
A 2020-ban megjelent NAT alapkövetelményként tartalmazza az e-ügyintézést, így
a jövő nemzedéke már iskolásként fogja tanulni. Az ISZE feladata, hogy ehhez képezze a tanárokat.
Bánhidi Sándorné 22 éve az ISZE főtitkára, matematika-fizika tanár, szakértői mentor, tehetséggondozó. Fő szakmai
területe a pedagógusok digitális kultúrára való felkészítése,
az ISZE projektjeinek népszerűsítése, megvalósítása több
száz tanárral együtt. Meghatározó szerepet vállal a Színpadon a Természettudományok Fesztivál rendezésében. A középiskola Programozói Emlékverseny működtetője 14 éve, ötletadója a Programozói Mentor Műhelynek, amely arra hivatott, hogy az informatikus pályára készülő tanulókat mentorok közreműködésével támogassa céljuk elérésben.
Az ISZE 2017-ben megkapta a Bonis Bona „Jót a Jótól – Kiváló tehetséggondozó
szervezet” díjat, amely elérésben nagy szerepe van közreműködésének.
Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) honlapja:
www.isze.hu.
E-mail: isze@isze.hu.
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21:30-21:55 Murmann Marcell:
Ne hagyjuk ellopni adatainkat sem! – hibák és jó fogások
mindennapi biztonságtudatosságunkhoz
Az előadás célja a biztonságtudatosság fontosságának kiemelése a mai, mondhatni internetalapú világban a hétköznapokban, illetve a munkahelyi életben.
Az előadó tapasztalatai szerint általánosságban elmondható, hogy nem fektetünk kellő hangsúlyt adataink biztonságára. Az ebben való jártasság megszerzéséhez egyrészt
önálló tanulmányozásra, másrészt a munkáltató általi képzésekre lenne szükség,
amely valószínűsíthető, hogy nincs meg, mivel arányaiban túl sok a felhasználó
hibájából eredő adatlopás.
Murmann Marcell a Gábor Dénes Főiskola hallgatója. Munkahelyén 2018 óta lát el híradó-informatikai feladatokat.
Kutatási témája az információbiztonság, ezen belül a biztonságtudatosságot helyezi előtérbe, annak fontosságát és
a hiányos ismeretek következményeit.
E-mail: murmann95@gmail.com.
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Digitális tervezés, rajzolás csatorna
Moderátor: Nagy Tamás Lajos, nagyt@gdf.hu

18:00–18:50 Németh Péter: Tervezzünk együtt számítógépet!
A számítógép igen bonyolult eszköznek tűnik, rengeteg
dolgot el tudunk vele végezni, és a belsőjében számtalan
alkatrész lapul meg.
Ebben az előadásban ezt a bonyolultságot oldjuk fel, megismerkedünk a processzorok fejlődésével, történetével,
közben egészen közelről megvizsgáljuk a gyakorlati működésüket, alkalmazhatóságukat. Rálátásunk lesz azokra az
eszközökre, alkatrészekre és módszerekre, amelyekkel
megtervezhetünk és elkészíthetünk otthonunkban, bárki
által elérhető alkatrészekből és eszközökkel működő, saját tervezésű egylapkás
mikroszámítógépet, és gyakorlatban is megtekinthetjük egy ilyen működését és
létrehozásának lépéseit.
Németh Péter a Gábor Dénes Főiskola hallgatója mérnök
informatikus szakon. Nagy tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztő. Jelenleg egy magyarországi IT cég Line Managere.
Munkája során részt vett például több, szinte az egész ország által használt szoftverrendszer fejlesztésében és tervezésében. Aktív részese a nyílt forrású fejlesztő közösségnek. 2005-ben részt vett egy oktatási célú, nyílt forrású
operációs rendszer fejlesztésében, 2013-ban a Magyar
Elektronikus Könyvtár részére készített Android alkalmazást, 2017 végén indította el kutatási szándékkal az első magyar, saját blokkláncon működő kriptovalutát. Projektként jelenleg felhőben működő digitális csoportnapló rendszert fejleszt óvodáknak.
Az informatika területén a hardverközeli programozás, az operációs rendszerek,
a számítógép-architektúrák és a kriptográfiai eljárások a legkedveltebb területei.
Hobbi szinten elektronikával és digitális technikával foglalkozik – a már ősinek
tűnő 8051-es mikrovezérlőktől a modern ARM alapú mikroprocesszorokig minden lelkesíti, amire programot lehet írni.
Elérhetőségei: sokkis@gmail.com – LinkedIn – Blog – GitHub.
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19:00–19:25 Krupa Gábor: Tervezzünk és nyomtassunk
SolidWorks és Craftbot XL 3D nyomtató segítségével!
3D nyomtatás. Biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki találkozott már ezzel a fogalommal valamilyen formában. Amikor
2015-ben mélyrehatóbban elkezdtem foglalkozni a témával, az
additív gyártás eme formáját még legfőképp az ipari felhasználás jellemezte, és csupán néhány 3D nyomtató volt található otthoni felhasználóknál. Az idő előrehaladtával azonban egyre szélesebb körben elterjedt a technológia, napjainkra pedig már mind a kisvállalkozások, mind hobbifelhasználók széles köre használ valamilyen formában ilyen berendezéseket, hiszen akár százezer forint alatt is találhatunk kezdő szetteket.
A tárgyalkotáshoz azonban a 3D nyomtató önmagában még nem feltétlenül elegendő. Bár számos internetes oldalról letölthetők digitális 3D-s modellek, de ahhoz, hogy kedvünkre valósíthassuk meg ötleteinket, és valóban szabadon alkothassunk, szükségünk van legalább alapszintű 3D modellező ismeretekre.
Az előadás során az érdeklődök megismerkedhetnek az egyik legkeresettebb parametrikus 3D modellező szoftver, a SolidWorks alapvető működésével, megtekinthetik, hogyan készül egyszerű, mégis egyedi eszköz 3D modellje, majd hogyan
ölt testet CraftBot XL 3D nyomtatón. Betekintést nyerhetnek a 3D nyomtatást vezérlő CraftWare szoftver működésének alapjaiba, a szeletelési alapbeállításokba,
megismerhetik a leggyakrabban használt 3D nyomtatási alapanyagokat. A SolidWorks programmal rendelkező vállalkozó kedvű hallgatók, érdeklődők pedig
párhuzamosan el is készíthetik a 3D modellt.
Aki a bemutató után kedvet érez magában, hogy mélyebben elsajátítsa a parametrikus 3D modellezést, lehetősége lesz a Gábor Dénes Tehetségpont 3D Grafika
és Animáció Diákműhelyhez csatlakozni, ahol kéthetente délutánonként, online
formában ismerkedhet meg a SolidWorks programmal.
Krupa Gábor a Gábor Dénes Főiskolán végzett mérnökinformatikusként. 2015-től foglalkozik 3D CAD tervezéssel és gyártással.
Emellett parametrikus 3D modellezést tanít SolidWorks programmal, a Gábor Dénes Tehetségpont 3D Grafika és Animáció Diákműhelyének vezetője. 2017-2018 között a Bitshapes Kft.-nél
gyártástámogató, majd gyártásvezető mérnök volt, 2019-óta vállalkozó.
2019-ben a Gábor Dénes Főiskola TESZ-díjjal („A főiskolai tehetséggondozás szolgálatáért” díjjal) ismerte el a Tehetségpontjában végzett sokéves eredményes munkáját.
Publikációi közül ajánlja:
−
−
−
−

Krupa Gábor: 3D nyomtatás a legmagasabb minőségben, otthoni környezetben, in Journal
of Applied Multimedia 2./XIII./2018., pp. 51–63, ISSN 1789-6967.
Krupa Gábor, Nagy Tamás Lajos: Terepasztalfigurák 3D nyomtatásos prototípuskészítése a
magyarországi 1956-os forradalom témájára, in XXIII. Multimédia az oktatásban Kolozsvár,
2017.06.09–10, pp. 41–46, ISSN 1789-6967.
Krupa Gábor, Bérczy István: A 3D nyomtatás alkalmazása oldtimer korú járművek felújításában, in Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Inspiráció Hírlevél, 25. évfolyam 1.
szám 2018. pp. 2–7.
Krupa Gábor: A 3D nyomtatás otthoni lehetőségei, avagy mire is használható a technológia a
mindennapokban? in Journal of Applied Multimedia 3./XI./2016., pp. 35–43, ISSN 1789-6967.

Rapid Factory: https://rapidfactory.hu/. E-mail: info@rapidfactory.hu.
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19:30-19:55 Bartúcz Anna: Dog trainer – SolidWors-ben
tervezett jutifalat-adagoló neveletlen kutyák számára
A középiskolás előadó által tervezett eszköz a dog trainer,
neveletlen kutyák számára. Az eszköz a készítő kutyájának
kennelen kívülről való jutifalatok adagolására szolgál. Mert
sajnos a tacskó a kapucsengő hangjára elveszíti minimális
önuralmát, és nem hajlandó a kennelbe menni. Viszont ha
gazdája jutifalatot dob a kennelbe, a fürge kutyus berohan,
felkapja és kirohan – villámüzemmódban.
A tacskó a technika iránt érdeklődő, féltő gazdájával forgalmas főút mellett lakik,
amely csak fokozza a gondokat, mert sajnos a tacskó minden autót a barátjaként
kezel, tekintet nélkül az autó sebességére. Terepszínű szőrzete, kis mérete miatt
nehezen is észrevehető. A kutyát tehát saját érdekében a kennelben kell tartani a
kapu nyitásakor.
A dog trainer a gazda elképzelése szerint arra szolgál, hogy amíg a kutya kieszi a
kapucsengő hangjára az etetőbe eső falatokat, addig ő rá tudja zárni a kennel ajtaját. Az eszköz adagoló része kennelen belül, míg a forgatható karja manuális üzemmódhoz a kennelen kívül helyezkedik el.
A dog trainer a 2021-es, IV. SolidWorks Országos Diákversenyen 1. helyezést ért el a
középiskolások kategóriájában.
Bartúcz Anna a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 11. évfolyamát kezdte idén.
Elsődleges érdeklődési köre a filmezés, animáció-készítés,
de bátran nyit más területek felé is, mint például a SolidWorks, illetve a 3D tervezés.
2017 óta MOL ösztöndíjas, 2018-tól a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj kedvezményezettje.

résztvevője.

2020 óta tagja a Gábor Dénes Tehetségpontnak, ahol párhuzamosan aktív résztvevője a Digitális Festészet, majd a Fotósuli és a 3D Grafika és Animáció diákműhelyeknek is. Az itt
megszerzett tudását is kamatoztatva országos versenyek

Eredményei közül néhány:
−

2019-ben az MVISZ által meghirdetett szolnoki Reptár kabalatervező verseny díjazottja.

−

2021-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett Biztonságos Internet Napra
kiírt hősépítő pályázatán középiskolás kategóriában 3. helyezést ért el.

−

2021-ben a IV. SolidWorks Országos Diákverseny 1. helyezettje középiskolás kategóriában.

A fenti munkák megtekinthetők:
−

Riportban: Ceglédi Városi Televízió, Híradó – CTV: Országos első helyezett, Adás: 2021. 04. 26.

−

Filmes munkásságából ízelítő: MOL Alapítvány: 15 évesen a vörös szőnyegen – Bartúcz Anna, in
Hírek / A hónap embere, 2021. 01. 12.

−

Bartúcz Anna: Székely Éva megmenekülése, in Bujtor István Filmfesztivál, feltöltve 2020.08.15.

E-mail: bartucz.anna.0502@gmail.com.
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20:00-20:25 Hegedűs Márton:
Amőbázó 3D nyomtató
Napjainkban már viszonylag olcsón hozzá lehet jutni alsókategóriás szálolvasztásos (vagyis Fused Filament Fabrication, FFF) nyomtatóhoz, valamint a technológia alapanyagaihoz. A nyílt forráskódú szoftvereknek köszönhetően magasszintű informatikai és CAD-tervezési tudás nélkül is
szép, hasznos és érdekes tárgyak állíthatók elő. Az előnyök
miatt egyre elterjedtebb ezen eszközök otthoni, iskolai és
munkahelyi alkalmazása.
Azt viszont csak kevesen gondolják végig, hogy mi mindenre lehet még használni a 3D nyomtatási technológiát a
mindennapi életben, némi kreativitással. Az FFF-nyomtató rendkívül sokoldalúvá
tehető néhány olcsó és könnyen használható eszköz segítségével. Ez a lehetőség
nagy távlatokat nyit például a nyomtatók iskolai alkalmazásában.
A bemutatóban többek között Raspberry Pi mikroszámítógéppel kiegészített FFF
nyomtatót ismerhetünk meg, amelyet az előadó alkalmassá tett „ceruzafogásra”
és színérzékelésre. Az elkészített rendszer ellen amőbajátékot játszhatunk. A gépi
játékost Python nyelven írt program irányítja.
Hegedűs Márton számos alkalommal tartott robotika-bemutatót a lakóhelyéhez közeli iskolákban. Egy helyi, autistákkal foglalkozó egyesület foglalkozásain a gyerekeknek
számítógép-használatot, LEGO robot építést és programozást tanított.
Diplomáját 2021 tavaszi szemeszterében szerezte a Gábor
Dénes Főiskolán mérnökinformatikus szakon. Mellette sikerrel végzett el elektronikai műszerész képzést és MikroTik MTCNA tanfolyamot is.
Tagja a gyöngyösi Vak Bottyán Rádióklubnak és a Nosztalgia Rádió Egyesületnek.
Jelenleg értékesítéssel is foglalkozó számítógép- és nyomtatószervizben dolgozik. Szabadidejét főként az elektronika, az informatika, a 3D nyomtatás, a muzeális elektronikai eszközök javítása tölti ki.
E-mail: hyperpossum@gmail.com.
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20:30-20:55 Nagy Tamás Lajos:
Digitális festés tableten
A festészet és kiemelten a digitális festészet iránt érdeklődő nézőközönség figyelmét szeretném felhívni bemutatómra.
A digitális festészet az első, grafikus rendszerű asztali számítógépek megjelenése óta fejlődik és mind népszerűségében, mind technikai és technológiai támogatásában
aranykorát éli napjainkban.
Bemutatómat nyugodt, pihentető állomásként beiktatva
figyelemmel kísérhetik egy digitális mű megrajzolását az
elkészítéséhez kapcsolódó kommentárokkal. Végül szívesen válaszolok a témához kapcsolódó kérdésekre.
Nagy Tamás Lajos 2020-ban végzett mérnökinformatikusként a Gábor Dénes Főiskolán. 2019-től a Főiskola informatikus munkatársaként dolgozik.
Főiskolai tanulmányai első szemeszterétől tagja a Gábor
Dénes Tehetségpont Számítógépes Grafika és Animáció,
valamint Digitális Festészet Diákműhelynek. A 2019/20-as
tanévtől utóbbi diákműhely vezetője. Aktív tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia
az Oktatásban Szakosztálynak (NJSZT MMO).

díj”-at.

2018-ban 3D modellezés, 2020-ban digitális festészet témakörben nyerte el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztön-

Több publikációja jelent meg például az NJSZT MMO konferencia-kiadványokban
és a Journal Of Applied Multimedia online szakmai folyóiratban.
E-mail: nagyt@gdf.hu.
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21:00-21:50 Haba Anikó: Hatékony jegyzetelés:
több tudatosság + kevesebb körmölés → jobb jegyzet
A jó jegyzet aranyat ér. Ebből tanulunk vizsgára, zh-ra felkészüléskor – ez a rövid távú haszna. Van hosszabb távú
haszna is: később (például államvizsgára készüléskor, de
akár a tanulmányok befejezése után) is segítheti az ismeretek felelevenítését. Olyan, mint egy horog, amelynek segítségével felszínre „húzhatjuk” memóriánk mélyére süllyedt, régen elfeledettnek
hitt tudásunkat.
A jegyzetelés fárasztó tevékenység – agyunk és kezünk is jelzi a fokozott igénybevételt. Gondolkodtál már azon, hogy…
−

mi minden történik jegyzetelés során?

−

mitől lesz jó a jegyzet?

−

mivel és hogyan érdemes jegyzetelni?

Az előadás során ezeket a kérdéseket járjuk körül nemzetközi kutatások eredményeinek ismertetésével. A hazai helyzetre is ráláthatsz, bemutatom a magyar
egyetemisták jegyzetelési tapasztalatairól, szokásairól szóló kutatásom eredményeit. Végül pedig bepillantást nyerhetsz egy jegyzetelési + tanulási rendszerbe,
amely tudatos hozzáállást kíván, cserébe viszont optimalizálható általa mind a
jegyzetelés, mind a tanulás.
Az előadásra ráhangolódáshoz ajánlom a jegyzetelési módok jellemzőit áttekintő
rövid videómat a YouTube-on. Megtekintése után könnyebb lesz az előadásban
elhangzó sok információ befogadása.
Haba Anikó eredeti végzettsége matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár. Saját gyerekei
már egyetemisták voltak, amikor szembesült a fájdalmas
felismeréssel: „nem fog úgy az agya, mint régen”.
Tanulással kapcsolatos kutatásokat kezdett el tanulmányozni, aztán rájött, hogy ez nagyon érdekli, ezzel szeretne
foglalkozni. Elvégezte a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakát, és azóta is tanulást könnyítő eljárásokon töri a
fejét.
Ő az ötletgazdája a http://www.versike.hu/ verstanulást támogató oktatójátéknak. Az utóbbi időben a jegyzetelés áll érdeklődése középpontjában.
E-mail: aniko.haba@gmail.com.
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Intézményvezetés, tehetséggondozás, e-tanulás
csatorna
Moderátor: Lantos Péter, lantos.peter@gdf.hu

18:00-18:50 Dr. Horváth Endre: Viselkedési modellek
alkalmazása a szakképzési intézményvezetésben
Kutatásom célja hét viselkedési modell kulcsfontosságú
feltételezéseinek és elemeinek, valamint azok egyes szervezeti szintekhez kapcsolódásának kiemelése, illetve a hét
modell közötti kapcsolatok bemutatása. Az elméleti keretek meghatározása után empirikus vizsgálatot végzek az
intézményvezetői szintre vonatkozóan is a pedagógusi elvárások felmérésével.
A kutatási kérdés ezek után a következő: hogyan, milyen
módon és mértékben érvényesülnek a viselkedési közgazdaságtan modelljeinek egyes elemei a szervezeti tervezés
és döntéshozatal különböző vezetői szintjein? Korábbi sejtések megfogalmazása
után – a kutatási célnak megfelelően – a vezető stílusára összpontosítva hét hipotézist vizsgáltam meg.
A témával ismerkedéshez elolvasható vonatkozó cikkem:
−

Horváth Endre: A vezető stílusa –- Viselkedési modellek alkalmazása a szakképzési intézményvezetésben, in International Journal of Engineering and
Management Sciences (IJEMS) Vol. 5. (2020). No. 3 DOI:
10.21791/IJEMS.2020.4.x.
Dr. Horváth Endre, Ph.D. főiskolai docens, intézetigazgató
28 év oktatói (Corvinus, IBS) és 23 év menedzseri (IBM, Freudenberg) tapasztalattal.
Az NGM volt helyettes államtitkára, az MNÜA korábbi elnöke, a Stratégiaalkotás az információs társadalomban és
a Stratégiatervezés a gazdaságfejlesztés szolgálatában
című tanulmányok szerzője, MTA köztestületi tag, a Mensa
és az AIEST tagja.
E-mail: horvathe@gdf.hu.
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19:00-19:50 Szakolczai Ildikó: Az alkotó folyamat kezdete –
bepillantás a Verebély Tehetségpont műhelytitkaiba
A Kutatók Éjszakáján kreatív előadókkal és az általuk megalkotott érdekes szellemi termékekkel ismerkedhetünk
meg. Elgondolkodott Ön már azon, hogy milyen út vezetett
idáig? Hogyan kezdődhet e kihívásokkal és számos buktatóval teli folyamat? Íme, egy alternatíva.
Az informatika és a műszaki területeken leggyakrabban középiskolás korban fedezhetjük fel a tehetségígéreteket. Az
előadás bepillantást nyújt abba, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Verebély László Technikum Tehetségpontja tanulói körében milyen sajátos módszerekkel végzi a tehetségazonosítást, a tehetséggondozást és a tehetség-tanácsadást.
A Verebély Tehetségpontban a tehetségígéretek speciális tulajdonságainak feltérképezésére négy oldalról gyűjtenek információt. A tanulók tizenkét személyiségjegye egy ötfokozatú skálán értékelhető. A személyre szóló elemzések alkalmasak az egyéni fejlesztési tervek beépítésébe. Közreműködő partner az iskolapszichológus.
Az azonosított tehetségígéretek a logikai-matematikai terület mellett természeti,
nyelvészeti, interperszonális és testi-kinesztetikus műhelyekben bővíthetik tudásbázisukat és fejleszthetik képességeiket. A tehetségnapokon projektjeikről
színvonalas előadásokat tartanak, gyakorlati bemutatóik mindig látványosak. A
kivetített fényképek révén érzékelhetjük a tehetségműhelyekben folyó tevékenységek hangulatát is.
„Az éltető fényjelenlétek” pályázati program kiválóan szemlélteti a sokoldalú
együttműködés erejét, amellyel a Verebély Tehetségpontban segítő támogatást
nyújtottak tehetséges diákjaiknak. A projekt végén anonim módon mérték a közreműködő tanulók véleményét a közös munka eredményességéről, amely egyes
területeken további meglepetésekkel szolgált.
Az előadásban képet kapunk arról is, hogy milyen versenyeken szerepeltek kiválóan a Verebély Tehetségpont diákjai. Megismerjük a munkacsoport hatékonyság-fokozást szolgáló, elemző munkáját. Megtudhatjuk, hogy a leendő szakemberek személyiségfejlesztése miként kamatozik jövőjük építésekor.
További információk találhatók a Verebély Akkreditált Kiváló Tehetségpontról a
http://www.verebelyszki.hu/ honlapon.
Szakolczai Ildikó biológia–kémia–matematika szakos tanár. Egy évtizede vezeti a Budapesti Műszaki Szakképzési
Centrum Verebély László Technikumában működő tehetséggondozó munkacsoportot, együttműködik tehetséghálós partnereikkel.
Tanítványainak lehetőséget biztosít a tudományos kutatómunkába való betekintésre. Kapcsolatban áll a technikum
profiljának megfelelő felsőfokú oktatási intézményekkel
(például ELTE TTK, Gábor Dénes Főiskola, Óbudai Egyetem), valamint cégek, vállalatok is segítik az iskola tehetséggondozó munkáját. A Nemzeti Tehetség Központ, vala-
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mint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által szervezett konferenciákon, tehetségnapokon bővíti módszertani kultúráját. A bemutatott projektek,
műhelymunkák saját intézményében felhasználható elemeit megismerteti tehetséggondozó kollégáival, a verebélyes jó gyakorlatokat közkinccsé teszi.
Tehetséggondozó szaktanárként a természettudományi tehetségműhely diákjai
számára gyakorlatközpontú foglalkozásokat tart. A digitális oktatás időszakában
új módszerek és technikák alkalmazásával (például virtuális terepgyakorlat) valósította meg célkitűzéseit. Iskolájában évek óta főszervezője a Fenntarthatósági
Témahét eseménysorozatának. Fontosnak tartja minden szaktárgyi óráján és
egyéb tanórán kívüli tevékenysége során is tanítványai környezettudatos szemléletének megalapozását, formálását.
Közoktatási vezető és gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgája segíti mestertanári tevékenységében. Mesterprogramjának három alappillére:
−

A Verebély Akkreditált Kiváló Tehetségpont tevékenységének tartósan magas színvonalon tartása, gazdagítása, a munkacsoport tagjainak módszertani segítség nyújtásával.

−

Közreműködés a pedagógusképzésben: végzős egyetemi hallgató egyéni
összefüggő iskolai gyakorlatának mentorálása, kapcsolatot tartva a felsőfokú oktatási intézménnyel.

−

A szakképzésben oktató, tanári szakképzettséggel még nem rendelkező,
valamint a pályakezdő kollégák pedagógiai, didaktikai támogatásával,
belső továbbképzésével hozzájárulás a technikum eredményesebb munkájához.

2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevélét vehette át kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
E-mail: szakolczaii@verebelyszki.hu.

20:00-20:25 Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tehetségpont citera- és furulyacsoportja: Omne dignum reverendum laude. /
Minden tiszteletre és dicséretre méltó.
Miért érezzük magunkat jól, ha zenét hallgatunk?
Hogyan képes a zene a kognitív funkciókat stimulálni, aktivizálni az agyban található sejtkapcsolatok milliárdjait – ideértve a belső kényelemért és
jólétért, a boldogságunkért felelős neuronhálózatot is? Mikor élünk át flow élményt? Hogyan jelenhet meg mindez az iskolában? Hogyan válaszolnak az ilyen és hasonló kérdésekre az iskolások? A
tanórákon milyen szerepet tölthet be a zene? A
mi előadásunkon a zenei öröm megélésének eredünk a nyomába. Nem kutatóként, hanem gyakorló pedagógusként, hivatásos „gyerekfürkészként” és aktív, amatőr zenészként…
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A citeracsoport vezetője Karcagi Éva tanárnő, akivel a hangszer csínját-bínját év
közben szakkörön tanulják a kezdők és a haladók. Nyaranta alapítvány segítségével Pocsajon citerás táborban vesznek részt. A falusi környezetben eltöltött egy
hetet fantasztikusan élvezik a budapesti gyerekek.
A furulyások mindig egy-egy osztálynyi tanuló. A 2020/21-es tanévben a Boldogságóra programban a Békességem című dalukkal a Hónap csoportja címmel ismerték el őket. Nyáron meghívást kaptak a Csemőn rendezett Boldogságtáborba,
ahová az országból mindössze három osztály jutott el. Tanítóik Karcagi Éva mellett Müllerné Máté Mónika és Petz Katalin. A programot idén is folytatják, mert
szeretnek boldogok lenni
és mert Jobb veled a világ!
Médiamegjelenéseikből:
−

Boldogságóra Program

−

Békességem dal és megszületése, in Boldogságóra Program

Boldogságóra program
A Pozitív Pedagógia és Nevelés Program (https://pozitivpedagogia.hu/) azért jött
létre, hogy a pozitív pszichológia teljes eszköztárával segítse a gyerekeket jövőjük
kialakításában.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról
fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. A témakörök:
1. A hála gyakorlása, 2. Az optimizmus gyakorlása, 3. Társas kapcsolatok ápolása,
4. Boldogító jócselekedetek, 5. Célok kitűzése és elérése, 6. Megküzdési stratégiák,
7. Apró örömök élvezete, 8. A megbocsátás gyakorlása, 9. Testmozgás, 10. Fenntartható boldogság.
„A program módszertana az első évben szakmai összefogás eredményeként, a
pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve került kidolgozásra
pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok önkéntes munkájának segítségével. A módszertan az első három év tapasztalatai alapján, szintén gyakorló
pedagógusok és pszichológusok segítségével átdolgozásra került és azóta is folyamatosan fejlődik és növekszik.
A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy
könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a
problémákkal, valamint, hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.”
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Tehetségponton belül működő
citera- és furulyacsoport tehetséggondozói
Petcz Katalin a gyerekeknek „Kati néni”, apukája és az Őt
szerető felnőttek „Ketty”-ként szólítják. Egyénként és közösségi emberként a boldogságát/boldogulását keresi – mint
minden más ember, ki milyen hőfokon és sikerrel.
Sikeressége érdekében szakvizsgázott drámapedagógussá
tette magát, remélve hogy a drámapedagógia eszközeivel a
kis egyéneknél eléri a megismerési tapasztalatok hatására a
megértés szintjének módosulását, fejlődését, attitűdváltást az érzelmi életükben,
pozitív változást a szociális viselkedésben, kooperációs készségben, a nyelvi és
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egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődését, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerését.
Játszik, játszik... vég nélkül játszik kis tanítványaival. A drámapedagógia, a pedagógia és a legkülönbözőbb művészeti ágakból jól ismert tevékenységi formákat
egyaránt alkalmazza, például színpadi játék, beszéd- és mozgásos gyakorlatok,
pantomim játékok, élőkép, rajz, írás, interjú, improvizáció.
Folyamatosan színdarabokat rendez, rendezvényeken és versenyeken szerepel
kis munkatársaival. Évente többször megfordulnak az Idősek Otthonában, de
részt vettek többek között a BRFK által hirdetett bábjátékversenyen is. Mindmind felejthetetlen élményekhez juttatják a gyerekeket. Országos rajzversenyeken is megpróbáltatnak, ahol különdíjakat hoznak el – a Sárospataki Kerámiagyár
például megfestette pályamunkáikat, amely örök emlék marad a gyerekeknek.
Tovább kutatva a boldogság titkát 5 éve a Boldogságóra program lett a szíve
csücske. Kitartóan lelkes munkájuk eredményeként többször voltak iskolájukban
a Hónap csoportja, amely igazán méltó elismerés. 2021 nyarán pedig a programban résztvevő 7.500 csoportból a mindössze három kiválasztott egyikeként részt
vehettek Csemőn a Boldogságtáborban. Boldogságuk azóta is határtalan…
E-mail: titkarsag@szechenyibp10.hu.
Karcagi Éva Mária 2005-ben végzett a Pécsi Tudomány
Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar szakon,
emellett tanítói végzettséggel, jógaoktatói képesítéssel és
tehetséggondozói szakmódszertanos pedagógusi oklevéllel is rendelkezik.
Az utóbbi években munkahelyén a gyerekek zenei tehetséggondozásával is foglalkozik. Két éve a Kőbányai Önkormányzat Kiben van az X? tehetségkutató versenyén iskolai
zenekarával kategóriagyőztesek lettek. Szakköri formában
citerázni és furulyázni tanítja a gyerekeket. Amatőr zenészként – elsősorban fuvolistaként – gyakran játszik különböző
blues zenekarokban és kisebb zenei formációkban.
E-mail: titkarsag@szechenyibp10.hu.
Müllerné Máté Mónika a magyar munkaközösség vezetője is munkahelyén. A 2019/2020-as tanév februárjában
elnyerte a Boldogságóra program – Hónap pedagógusa címet. Továbbképzéseken újítja meg szakmai tudását, például „Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz”, „IKT
START!” és „Játékra fel!”
E-mail: titkarsag@szechenyibp10.hu.
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20:30-20:55 Balog Ilona Ida:
Tanulás távolról: hatékony lehet-e a rugalmasság?
A mögöttünk lévő két év nagy és nehéz változásokat hozott a tanulás és a tudományok művelésének terén. Az első lezárások hírének hallatán
nekem azonnal az jutott eszembe, hogy itt a forradalom. A tanulás és a tudományok forradalma, amelynek eredményeképpen talán soha
többé nem térek vissza majd az osztályterembe
személyesen is.
Az információtechnológia már jó ideje lehetővé teszi számunkra, hogy a tanulást
és a tudományos kutatást, ezeket a társadalmaink fejlődése szempontjából létfontosságú tevékenységeket rugalmasabban és magasabb szinten, hatékonyabban művelhessük. Ezeknek a technológiáknak az összességét értjük e-learning
alatt. Ugyanakkor az időben és térben rugalmassá, egyénibbé és egyben környezetbarátabbá váló tanulási folyamatot a távoktatás és a távtanulás fogalmai jelentik. Ez a kettő összekapcsolható, és a pándémiához hasonló különleges helyzetek esetén is biztosítani tudja a zavartalan fejlődést, sőt, a korábbiakhoz képest
magasabb szintű fejlődést is! Ezt gondoltam akkor.
A hirtelen jött kényszer, a bizonytalankodó szabályozás és a felkészületlenség
azonban megakadályozta, hogy az igazán forradalmi lépést a tudás hatékonyabb
felhalmozásának irányában megtegyük. Sokan csak vészhelyzet esetén alkalmazandó szükségmegoldásnak tartják ma is a távolról és a távtanulást/-oktatást,
amelyek nem képesek hatékonyan ellátni a feladatukat.
Hogyan látom mindezt közgazdászként és tanárként? Gazdaságosak és gazdaságfejlesztőek lehetnek-e ezek az új tanulási módszerek? Ha igen, hogyan és milyen feltételek között? Érdemes-e alkalmazni őket akkor is, ha nincs rá kényszer?
Erről szeretnék beszélgetni minden kedves érdeklődővel.
Balog Ilona Ida a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, ahol közgazdaságtant, számvitelt és az ezekhez
kapcsolódó gazdasági tárgyakat oktat. Három mesterfokú
diplomája (gazdálkodási és közgazdász-tanári, geográfus,
elemző közgazdász) mellett mérlegképes könyvelői felsőfokú szakképesítéssel is rendelkezik. Egyéb képesítései a
távoktatáshoz, mentori feladatokhoz és a területfejlesztéshez, a geográfiához kapcsolódnak. A Gábor Dénes Főiskolával 13 éven át állt kapcsolatban, különböző oktatói és adminisztrációs feladatokat látva el.
Főbb kutatási területei a makrogazdasági fejlődés és növekedés, a gazdasági teljesítmények és jelenségek mérési lehetőségei, a matematika és a gazdaságtudományok kapcsolata, a számviteli elszámolási rendszerek sajátosságai
és szélesebb körű alkalmazási lehetőségei, a hatékonyabb
tanulási és oktatási módszerek kialakításának és elterjesztésének elősegítése, a
hely és a távolság szerepe a különbségek kialakulásában.
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Munkatapasztalata egy transznacionális bank vállalati kockázatelemző osztályán
végzett változatos tevékenységre, szakgimnáziumi gazdasági oktatásra, egyetemi gazdasági oktatásra, a felsőfokú oktatásban végzett széleskörű adminisztrációs tevékenységre és kisvállalati könyvelési tevékenységre terjed ki.
Angol gazdasági szaknyelv tanári szakirányon végzett, Tempus ösztöndíjjal egy
évet tanult az angliai Nottingham egyik egyetemén, angol nyelvből felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsgával rendelkezik, két diplomát angol
nyelven szerzett meg. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem szigorlatot tett doktorandája.
Meggyőződése szerint a tudományos módszereknek minden probléma megoldásában helye van, amelyek megértése és helyes alkalmazása sokszor nem is anynyira nehéz, mint amilyennek első látásra tűnik. Ehhez azonban szükséges a jelenségek sokféle nézőpontból történő megismerése, a tudás tekintetében az alacsonyabb és a magasabb szintek esetén egyaránt empatikus, megértő megközelítés éppúgy, ahogyan a tolerancia és az egymásra építkező megértés különböző
kultúrák és eltérő világnézetek között is. Ez a megismerés és megértés pedig
megfelelő módszerekkel és kellő odafigyeléssel megtanulható, és erre mindenkinek szüksége lenne.
Publikációi az MTMT-ben: Balog Ilona Ida (Közgazdaság, Gazdálkodás- és szervezéstudomány).
E-mail: ilonaida.balog@gmail.com.

21:00-21:25 Varga Tamás: Egyéni tanulási preferenciák vizsgálata a távoktatási tananyagtartalmak hatékony fejlesztése érdekében a haderő oktatási-képzési rendszerében
Kutatási területemen, a 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 kihívásaira, amelyben egyidejűleg
szükséges figyelembe venni a személyi állomány egyéni tanulási preferenciáit, valamint azon új kutatási trendeket, eljárásokat és technológiai újításokat, amelyek
célja az információ minél hatékonyabb beépülése mind kognitív, mind pszichomotoros dimenziókban.
Jelenleg kérdőíves felmérés keretében vizsgálom a Magyar Honvédség hivatásos
és szerződéses, valamint honvédtiszt és honvéd altisztjelölt állomány egyéni tanulási preferenciáit, stratégiáit. Célom a felmérés végrehajtásával egyrészről,
hogy a katonai szolgálatot teljesítő állomány vonatkozásában a generációs különbözőségek mentén azonosítsak be olyan területeket – tartalom, módszer, médiafogyasztási szokások stb. –, amelyekre építve hatékony javaslatok fogalmazhatók meg az oktatás és képzés módszertana terén, másrészről megfelelő alapot
adjak a már kidolgozott távoktatási anyagok frissítésére, a jövőbeni tananyagok
megfelelő előkészítésére.
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Varga Tamás alezredes a Magyar Honvédség hivatásos
tisztje, jelenleg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző 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 folyamatok, stratégiák szabályozása, motivációja a képzés-ki-

Tudományos konferenciákon részvétel:
2017

2017–
2018
2018–

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

Tudományos munka:
2011

Különleges műveleti erők nemzetközi környezetben történő alkalmazásának logisztikai
aspektusai (Seregszemle IX. évfolyam).

2016

Integrált Békeműveleti Felkészítés Támogató Rendszer kialakítása, bevezetése, előkészítésének tapasztalatai (Seregszemle, 2015./4. szám).

2018

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 (Hadtudományi
Szemle, 12. évf./2019. 3.szám).
Hagyományos oktatási módszerekre optimalizált komplex tananyag távoktatási tananyaggá történő transzformálásának, fejlesztésének lehetőségei, tapasztalatai (Hadtudományi 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 Kiválósági Program 2020 / könyvkiadvány).

2019

2020

E-mail: varga.tamas.vktt@gmail.com.
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21:30-21:55 Vargáné Dudás Piroska:
Innováció a szimulátoros képzésben
Az elmúlt évtizedekben a tudástranszfer-technológiák fejlődése olyan mértékű volt, hogy ha a
lehetőségeket és az előnyöket kihasználjuk, hatékonyan támogathatjuk a folyamatos tartalmi
változásokat, innovációt.
Az innovációs folyamatok vizsgálata a gépjárművezető-képzésben kiemelt területté vált az előadó számára. A szimulátoros oktatás bevezetése és elterjedése
Magyarországon, bármilyen irányból is induljon az igény, megkívánja, hogy minél
többen ismerjék meg, reálisabb képet alkotva erről a számukra új képzési formáról. A gyakorlati oktatásban a szimulátoros képzés gazdasági és társadalmi szempontból is nagy áttörést jelent. Az előadó igazolta, hogy az oktatók nyitottak az új
fajta technológiákra, illetve jobban bíznak a szimulátor előnyeiben mint a tanulók. Az oktatók oktatási szempontból is hasznosnak ítélik meg a szimulátoros oktatást. Az oktatók és a tanulók azonos mennyiségű tanórát javasolnak szimulátoron eltölteni a gyakorlati képzés előtt, de az elméleti vizsga után.
A szimulátoros oktatás előnyei között jelenik meg, hogy olyan veszélyhelyzeteket
is produkál valós veszély nélkül, amelyekkel a vezető csak ritkán találkozik, valamint hogy a tanulót alkalmas módszerekkel segíti azok elkerülésének gyakorlásában. Állami támogatással, kedvezményekkel nőne az igény a szimulátoros oktatásra és annak szélesebb körű használatára. Bár a gyakorlati oktatást nem válthatja fel teljes egészében a szimulátor, de új lehetőséget nyújt a hatékonyabb
képzés érdekében. Az előadó a szimulátoros oktatás bevonását választható kiegészítő képzési formaként ajánlja a gépjárművezető-képzésben.
Vargáné Dudás Piroska több mint tíz éve dolgozik elméleti és gyakorlati 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 elearning közös területén végzi. BSc szakdolgozatát a Gábor
Dénes Főiskolán 2019-ben védte meg „E-learning megjelenése a KRESZ oktatásban” címmel, amelyben kvantitatívan vizsgálta az online és
a hagyományos tantermi KRESZ-oktatást/tanulást. Tanulmányait MSc szinten
Gyöngyösön folytatta, és szakdolgozata kapcsán újabb kvantitatív kutatásokat
készített a témában. Az ITDK versenyen első helyezést ért el dolgozatával, amelyet 2021 júniusában védett meg záróvizsgán is „Innováció a B kategóriás gépjárművezető-képzésben” címmel. Kutatási területének fontossága felerősödött a
COVID–2019 miatti helyzetben. 2020 tavaszától saját eszközeivel kezdte el tanulóit online támogatni. Sikerei között tartja számon online módszertanával végzett
munkáját, hiszen tanulói bizonyították annak fontosságát és hatékonyságát, miután visszatérhettek a személyes gyakorlati oktatáshoz.
Az utóbbi években rendszeresen publikál konferenciákon előadásokkal, cikkekkel, például a Tanulóvezető szakmai online szaklapban. Meghatározó tagja a Gábor Dénes Tehetségpont Innovációs és Kutató Diákműhelyének.
E-mail: dudaspiroska72@gmail.com.
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Mérnöki feladatok csatorna
Moderátor: Gazdag Tamás, gazdag.tamas@gdf.hu

18:00-18:25 Tóth Endre Gy.: Egypontos nukleotid mutációk
(SNP-k) detektálása – a RAD szekvenálásról dióhéjban
A RAD szekvenálás (restrikciós helyhez kapcsolódó DNS-szekvenálás) olyan molekuláris biológiai és bioinformatikai eljárás, amely az adott
populáció egy vagy több egyedének (genomjának) vizsgálatára ad lehetőséget az újgenerációs
DNS szekvenálás segítségével (szekvenálás: a
DNS-t alkotó nukleotid molekulák sorrendjének
meghatározása).
A RAD-seq az 1990-es években elterjed szekvencia-hasítási (restrikciós) módszerekhez hasonlít (RFLP és AFLP), tehát csökkenti a
genom komplexitását azzal, hogy csak a restrikciós enzimek által meghatározott
helyekre összpontosítja a molekulasorrend meghatározását. Az eljárás bármilyen
organizmuson alkalmazható természetes és mesterséges populációkban egyaránt, akár referenciagenom használata nélkül is.
Annak ellenére, hogy a RAD-seq csupán a kiválasztott genom 0,1–10%-áról ad információt, tehát a teljes génállománynak a töredékét érinti, a kapott DNS-fragmensek nukleotidsorrendjének azonosításával nagyszámú genetikai variációk,
úgy mint például a pontmutációk (SNP) könnyen azonosíthatók. Legfőbb előnye,
hogy képes egyszerre több tíz, vagy százezer génhelyet vizsgálni, szemben a teljes
genom szekvenálásával, ezzel jelentősen csökkentve a szekvenálás költségeit.
Napjainkban széles körben használják a populációgenetikában, genetikai térképek (kapcsoltsági térkép) készítésében, mennyiségi jellegek vizsgálatában (QTL)
és rokonsági viszonyok meghatározásához. Következésképp az eljárás nagy felbontású és akár egyedszintű genetikai azonosításra is alkalmas.
Tóth Endre harmadéves mérnökinformatikus hallgató a
Gábor Dénes Főiskolán. Jelenleg molekuláris genetikus kutatóként dolgozik a Soproni Egyetem SOE-ERTI kutatóintézetében. Kutatási területéhez tartozik a növényi populációgenetika, demográfia, szelekció és adaptáció vizsgálata.
Műszaki tudományterületen a szoftverfejlesztés és a bioinformatika iránt érdeklődik.
E-mail: endretoth@hotmail.com
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18:30-18:55 Fülöp Márta Marianna: Tehetségvizsgálatok az
ISZE Tehetségsegítő Tanács munkájában
Előadásomban az ISZE Tehetségsegítő Tanács tehetséggondozó munkájában alkalmazott tehetségvizsgálatokat mutatok
be és mérési eredményeket ismertetek.
Bemutatom, hogy a mérési eredményeket hogyan lehet hasznosítani a tehetséggondozó programok testre szabásában, az
egyéni tanulási utak kialakításában.
Fülöp Márta Marianna tehetségfejlesztési szakértő, a 2011-ben
alapított és 2013-tól mentor tehetségsegítő tanácsként működő
ISZE Tehetségsegítő Tanács titkára, mesterpedagógus, a BMSZC
Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium oktatója.
E-mail: fulopmm@gmail.com.

19:00-19:25 Dr. Szász Gábor: Szuperadditivitás – amikor az
előnyös tulajdonságok egyesülnek
Az előadás A szuperadditivitás szerepe az anyagi rendszerek megismerésében című tanulmányon alapul, amelynek
társszerzője az előadó mellett dr. Rostás János fizikus volt.
A rendszerek szuperadditív mértékei azt sugallják, hogy
„az egész több mint részeinek összege”. Például az élő
rendszerek elemeinek szuperadditív, nemlineáris kapcsolódásában is érvényre
jutnak, amikor valamely egésznek a Φ függvénye nagyobb, mint részei függvényeinek összege: Φ(x+y)>Φ(x)+Φ(y).
Az előadó számos példával szemléltet a fentihez hasonló jelenségeket, amelyekben a szinergia érvényesül. A hivatkozott cikkben szó van a szuperadditivitás és
az információelméleti mutatók kapcsolatáról is.
Dr. Szász Gábor műegyetemi tanulmányai előtt a Killián György
Repülőtiszti Iskolán szolgált. Okleveles gépész- és finommechanikai szakmérnök, a műszertechnika doktora. PhD.-fokozatát
tudomány-, technika- és mérnöktörténetből szerezte. 22 évig
tudományos munkatárs volt a BME-n. 26 év óta a GDF vezető
tanára, de volt tanszékvezető, szakfelelős, rektor-helyettes, most
emeritus professzor. 10 éve vezeti a GDF Ratkó István matematika interdiszciplináris alkalmazásai műhelyt.
1986-ban, a Vega Űrprogramban végzett munkájáért miniszteri dicséretben részesült. 2007-ben az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
kitüntette a Tarján Rezső Emlékéremmel a GDF Számítógéprendszerek és rendszerszoftver tanszékének irányításáért és egy lakótelepi számítástechnikai klub
vezetéséért. 2014-ben az NJSZT Multimédia az oktatásban szakosztálya „Multimédia az oktatásban gyűrű” életműdíjában részesült.
Lapja az NJSZT Informatikatörténeti Fórumban: https://itf.njszt.hu/szemely/szasz-gabor. E-mail: szaszg@gdf.hu.
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19:30-19:55 Keresztes József: Mérőszámok, mutatószámok
ott, ahol nehéz az összehasonlítás
Napjainkban általános elvárás, hogy összehasonlíthatóvá
tegyük a legkülönfélébb folyamatokat, tevékenységeket. A
tudományban több évtizede tartó folyamat, hogy a mérhetőséget olyan területekre is kiterjesztik, amelyek hagyományosan a nem összehasonlíthatóság területére esnek.
Az előadás azokat a módszereket, megközelítéseket és témaköröket veszi sorba, amelyek elemeit hagyományosan
nem összevethetőnek gondolunk, ám meglepve tapasztalhatjuk, hogy létezik ezekre is valamilyen számszerűsíthetőség.
Keresztes József a Gábor Dénes Főiskola adjunktusa, a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanára. Oktatói munkáját könyvviteli, számviteli és pénzügyi, vállalatirányítási
rendszerek területeken végzi. Egyik fő célja, hogy megmutassa a diákoknak, milyen „könnyű” átlátni és művelni a
számbavételi és az információközlési munkát.
E-mail: keresztes@gdf.hu.

20:00-20:25 Erős Ákos:
Szoftveresen támogatott rádiófrekvenciás tesztelés
A mai okostelefonok tartalomfogyasztás szempontjából
nélkülözhetetlenné váltak. A telefonok alapvető funkcióit,
a hívásindítást és -fogadást, az adatforgalom lebonyolítását is szinte természetesnek vesszük. Szervizben elvégzett
kijelzőcsere után is elvárjuk azok tökéletes működését.
Az előadó rövid felvezető után részletezi, hogy a szervizeknek milyen módon van lehetősége ezen funkciók tesztelésére. Bemutatja egy saját fejlesztésű szoftveres megoldását, amely ezt támogatja.
Az érdeklődők a szoftver fejlesztésébe is bepillantást nyernek.
Erős Ákos 2018-óta a Gábor Dénes Főiskola hallgatója.
Szoftverfejlesztő szakmáját nem sokkal főiskolai tanulmányai megkezdése előtt szerezte. Fiatal kora óta követi a
számítástechnika és a számítógépes játékipar fejlődését. A
2018-as házi GDF TDK-n egy Java alapú hálózati RPG játékát mutatta be, majd a 2020-as Kutatók Éjszakáján Blenderben készített 3D animációjának fejlesztését részletezte,
kitérve a számítógépek grafikai képességeire is.
A számítástechnikában szerzett tudását jelenlegi munkahelyén, a TMX Mobile Solutionnál is kamatoztatja. Itt 10 évig foglalkozott rádiófrekvenciás teszteléssel, az utolsó években a részleg irányításával is. Jelenleg a cégen belüli folyamatok fejlesztésében vesz részt, illetve hatékonyságot növelő
szoftveres megoldásokat készít Java nyelven.
E-mail: akos.eros@outlook.com.
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20:30-20:55 Barsy Anna:
Utazás a mérőműszerek belsejébe

szerűnek is tűnik…

Ma már számtalan „gyári” lehetőségünk van mérés kivitelezésére, bár a műszerek legtöbbször drágák, és nem szabhatjuk azokat saját igényeinkre. Ha tudjuk, mit szeretnénk
mérni, milyen információkra, adatokra van szükségünk, a
recept egyszerű: a mérőműszerrel végezzük el a mérést,
majd a kapott eredményeket használjuk fel. Milyen egy-

Mit és hogyan tudunk mérni? Mi kell ahhoz, hogy mérőműszereket építsünk? Akár
a népszerű mikrokontrollerek (Micro:bit, Arduino) is saját igényre szabott multifunkciós mérőeszközökké tehetők érzékelők és néhány kábel segítségével. Sőt,
adatok milliói gyűjthetők, folyamatok automatizálhatók mérési eredményeinktől
függően.
Ha pedig igazi multimétert szeretnénk, megalkothatjuk saját virtuális mérőműszerünket myDaQ segítségével. Kalandra fel! Kukkantsunk a műszerek belsejébe!
Barsy Anna matematika-fizika-számítástechnika szakos
mestertanár, tehetséggondozási szakértő. 1990-ben végzett a Debreceni Egyetemen.
Korábban Nyíregyházán tanított, majd Budapestre költözött. Hatodik éve a Mozgásjavító EGYMI-ben mozgáskorlátozott diákokat tanít. Számos konferencián adott elő az
IKT eszközök oktatásban való alkalmazásáról, a személyes
tanulási tér kialakításának lehetőségeiről, a tanulás mobil
eszközökkel való támogatásáról.
Óráin nagy hangsúlyt fektet az élményalapú tudás megszerzésére, a tudásépítésre. Diákjaival rendszeresen részt vesz diákműhelyeken, a Digitális Témaheteken, Kutatók Éjszakáján; ezek mellett Fizika Show-t, Science Day-t szervez. Fontosnak tartja, hogy a fizikát a mindennapok alkalmazásaival vigye közelebb tanítványaihoz.
E-mail: barsy.anna@gmail.com.
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21:00-21:50 Barkóczi Gergely Attila, Dr. Tóth Judit:
Elektrotechnikai Múzeum mint az innováció forrása
Az asztal körül mindenki elcsendesült, megfogtuk egymás kezét, mintha Jedlik
Ányos szellemét kívántuk volna megidézni. Az influenciagép surrogását tisztán
lehetett hallani, és amikor az asztal végén összeért a két mutatóujj, akkor az egész
társaság „megrázó” élményt élt át. Majd hangos kacagásban törtek ki...
Az Elektrotechnikai Múzeum gyűjteménye és intézménye világszinten is különleges. A villamos szakma kezdeteitől napjainkig tartó fejlődés nagy alakjainak, eszközeinek, szakágainak stílusos környezetben állít emléket egy korábban villamosipari épületben, a villamosenergia elosztására szolgáló belvárosi alállomásban. De valóban csak az emlékezés helye ez? Nosztalgiázó, nyugdíjas villamosmérnökök korzója? Nem, ennél sokkal szélesebb réteget le tud kötni.
A villamosság tudománya, a színtelen és szagtalan villamosság itt kézzelfogható
eszközökké alakul az elménkben. Megismerjük a „delejesség” születésének, átalakulásának, felhasználásának módjait. Különleges fizikaóráknak ad helyet, sőt, az
elektrotechnikus tanulóknak szakmatörténeti kurzusokhoz szolgál élő tankönyvként. És hogy mi köze az élő szakmához, a fejlődéshez?
Kevés olyan területe van mai életünknek, amely a villamosenergiát nélkülözni
tudja, és éppen ritka nagy fejlődés, átalakulás tapasztalható a villamosipar eszközeiben, mindamellett, hogy az alapelvek, amelyeket alkalmazunk, több mint száz
éve időtállónak bizonyultak. Ennélfogva a szakma mai eszközei 5-10 év múlva már
a múzeumi tárlókba illenek. És ugyan mi szolgálhatna a fejlesztéseknek jobb
alapanyagként, mint a tegnap és a ma ismeretei?
Hibás szemlélet volna azt gondolni, hogy a fejlesztés, az innováció csupa új gondolat ötletszerű összekapcsolása régi eszközökkel. Az érdemi műszaki fejlesztést
átgondolt értékelés, a meglévő és elmúlt eszközök érdemi elemzése kell hogy
megelőzze. Ennek a folyamatnak a tanulmány- és a tudománytárak, a múzeumok
gyűjteményei a legtermékenyebb táptalaja. Belátják ezt az egyetemisták, akik a
Nóvum Születésének ünnepléséhez helyszínül választják, technikus hallgatók,
akik nem csak látogatják a múzeumot, de szakvezetést vállalnak különleges rendezvényeken, hogy szakmájuk szépségeit más emberek elé tárják; és fontos, hogy
lássák ezt a villamos ipar aktív résztvevői és szakemberei is.
Az Elektrotechnikai Múzeum élő szakma értékeinek tára. Jó lenne még sokáig
megőrizni ennek!
Barkóczi Gergely Attila okleveles villamosmérnök (BME VIK
2009), okleveles mérnöktanár (ÓE 2017), Építési Műszaki Ellenőr, Érintésvédelmi felülvizsgáló, Villamos és Világítástechnikai szakújságíró.
Villamosmérnöki diplomája megszerzését követően BME Villamosmérnöki Kar Villamos Energetika tanszéken doktoranduszként világítási rendszerek fejlesztésével, tervezésével, értékelésével, energiamenedzsment rendszerek hatékonyságnövelésével foglalkozott. 2016-tól az Óbudai Egyetem Trefort
Ágoston Mérnökpedagógiai Tanszéken oktatott a mérnöktanár képzésében szakmódszertanhoz és tehetséggondozáshoz kapcsolódó ismereteket. Jelenleg a Verebély László Technikum tanára, műszaki munkaközösségének vezetője és a Gábor Dénes Főiskola oktatója. Emellett
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rendszeresen oktat felnőttképzési intézményekben munkavédelemhez, villamos
biztonsághoz, érintésvédelemhez, világítástechnikához kapcsolódó ismereteket.
2007-től a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben a Világítástechnikai Társaság
aktív tagja, 2017-től az MEE Verebély László Szervezet elnöke. 1993-as alakulásától
aktív tagja a Borostyánkő Értékvédő Egyesületnek, jelenleg szakmai titkára.
Magánemberként és szakmai munkájában, előadásai és publikációi során hangoztatott hitvallása, hogy a velünk élő érétkeinket megbecsülés útján tisztelnünk
és ápolnunk erkölcsi kötelességünk, elődeink munkásságát ismernünk, abból tanulva tenni élhető és fenntartható, környezettudatos és emberséges, harmonikus
és élhető világot létesíteni feladatunk. A bejárt út pedig döntéseink sorozata.
E-mail: barkoczy.gergely@gmail.com.
Dr. Tóth Judit oklevelesvillamosmérnök (BME VK 1970), villamosmérnöki-szervezői szakmérnök (BME VK 1981), ipariforma tervezési szakmérnök (BME TTtK 1992).
1970-1986 években a BME Villamosmérnöki Kar Nagyfeszültségű Technika és Villamos Készülékek Tanszék oktatója, oktatási-kutatási területe a Nagyfeszültségű technika és a Szigeteléstechnika. Jelentős eredményeit az elektrosztatikus
porleválasztók, a feszültség alatti tűzoltás oltóporainak vizsgálata, a nagyfeszültséggel folyadékban keltett nyomáshullámmal való üvegtörés témában tette le.
1986-2009 között a BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszéken a
Villamosipari-menedzsment, a Designmenedzsment, a Terméktervezés, a Környezet- és háztartáskultúra, az Üzleti stratégiai játékok, Ipari marketing című tárgyak kidolgozója és tanítója; a Vállalatgazdaságtan, a Szervezés-vezetés, a Mérnöki problémamegoldás című tárgyak oktatója. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar együttműködésében létrehozott két sikeres mellékszakirány, a Villamosenergetikai menedzsment és Menedzsment koordinátora és egyik oktatója, amelyeknek a piacképes kialakítását
az Áramszolgáltató Üzletigazgatóságoknál – DÉDÁSZ, TITÁSZ, ÉDÁSZ – 19902000 között szerzett közvetlen munkatapasztalatai segítették.
1980-2000 között az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Ipari Formatervezési
és Ergonómiai Tanács Irodájának szakértője. 1990-1992 között a BME Természetés Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal vezetője. 1990-1996 között megvalósítója, koordinátora, oktatója az Ipariforma tervezési szakmérnökképzésnek.
1984-2004 között évente megszervezte az OMFB IFETI támogatásával az Ergonómiai Találkozó-továbbképzés Konferenciát.
2008-tól a Magyar Elektrotechnikai Múzeum szakvezető villamosmérnök-muzeológusa. 1992-2018 között BME MTI, GATE, BMF KKVK, ÓE KKGTK, BDTF, KVF, FPI,
OKTÁV, TITMK előadója, illetve 1998-tól a GDF megbízott oktatója.
A Magyar Ergonómiai Társaság Elnöksége és az Ipariforma tervezési szakmérnökök Társasága Vezetőségének tagja, az SZVT Szervezési Szakosztályának titkára
volt. 1970-től a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, az MEE Zipernowsky Károly Szervezet titkára. 1996-tól a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnika Tagozat
Minősítő Bizottságának elnöke, 2013-tól a MMK Beszámoló Jogosítási Vizsgáztató
Szakmai Testület alelnöke. Szakirodalmi tevékenységét szakkönyvek, jegyzetek,
szakcikkek, tanulmányok fémjelzik.
E-mail: toth.judit.dr@gmail.com.
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Okosrendszerek csatorna
Moderátor: Gréczi Patrik, greczipatrik@gmail.com és
Kupcsikné Fitus Ilona, kupcsik@gdf.hu

18:00-18:50 Kupcsikné Fitus Ilona:
A fogalmak szerepe, avagy a jól értelmezhető egyedek
kialakításának jelentősége az adatrendszerekben
De jó lenne, ha a megrendelő és a fejlesztő is ugyanazt értené termék alatt! Megrendelőként ugyan terméket rendelünk és kapunk, amikor a rendelésünket teljesítik, de a rendelés során nem feltétlenül az egyedi termékek közül választunk (mint meghirdetett ingatlant), hanem a készlettel
rendelkező termékekből rendelünk valamennyit; esetleg
nem is a termékek között keresgélünk (mint a jobb ruhakereskedési weboldalakon), hanem az úgynevezett modellek közül választunk
egyet valamilyen színben és méretben.
Adatbázis-tervezésnél azt tanítom, hogy a patikában sem gyógyszert veszünk, hanem terméket, amely valamilyen kiszerelésben kapható gyógyszer (miközben a
gyógyszert leíró adatokat is nyilván kell tartani). Mozijegyet sem filmre veszünk,
hanem vetítésre, miközben minden vetítésen egy, valamilyen adatokkal leírható
filmet láthatunk. Véleményem szerint a könyv mint fogalom három környezetben mást jelenthet az adott nyilvántartás adatbázisának egyedei között: az irodalomban, a könyvesboltban és a könyvtárban.
Ezzel nem a sikeres fejlesztőt akarom rábeszélni arra, hogy például a Table_23
nevű adattábláját nevezze át, hanem a feladatspecifikációban pontosított könyv
egyedére épített adattábláját nevezze Könyv szinonimanéven, amikor a felhasználói dokumentációt készíti. Kevésbé sikeres tervező sajnos nem fogja megkülönböztetni a művet a kiadott könyvtől, és a könyvet a kölcsönözhető példánytól.
Tényleg boldogabbak lennénk végfelhasználóként, ha értelmes weboldalakon
gyorsan kereshetnénk, vagy adatrendszerek szereplőjeként véges időben megértenénk a nekünk készült alkalmazás felhasználói leírását… és jóval hatékonyabbak lennénk fejlesztőként, ha a fejlesztés megrendelőjével már a legelején pontosan tisztáznánk a követelményekben szereplő „dolgokat”. Az adatrendszerek
készítésénél elengedhetetlen a közös fogalomtár és az egyedek meghatározása
az értelmezést segítő elnevezéssel.
Nézzük át együtt a tipikus nyilvántartások verzióit tisztázó kérdéseket, amelyeket
az adatrendszerek megrendelésénél vagy építésénél fel kellene tennünk! Ígérem,
hogy közben általános, nem pusztán informatikusi rálátás szerezhető az adatbázis-tervezés elmaradhatatlan, nem automatizálható szakaszára.
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Kupcsikné Fitus Ilona a Gábor Dénes Főiskola tanára a
kezdetektől fogva. Végzettsége szerint okleveles matematikus és távoktatási szakértő.
Oktatási tevékenysége az adatbáziskezelés és a valószínűségszámítás területén zajlik, de kiemelten fontosnak tartja
az informatikushallgatók problémamegoldó képességeinek fejlesztését. A tananyagfejlesztésben folyamatosan
használ és dolgoz ki innovatív módszereket.
Szakmai sikernek és inspirációnak tartja a számtalan konzultált 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.

19:00-19:25 Fischer Balázs Dávid:
A Wolfram Mathematica felfedezése, majd
analóg szintetizátor építése Raspberry Pi segítségével
Az előadásban két témában keressük a válaszokat:
Wolfram Mathematica: Ha olyan sokoldalú keresőre lenne szükség, mint a Google, amelyet a tudomány különböző területein dolgozók, kutatók használhatnak, vajon hogyan működne? Hogyan nézne ki? A kérdésre már van megoldás, és
ez szélesebb körű, mint hinnénk: nem csak keresni lehet vele, de programozni is,
és a világ valós adataival tesztelhetjük elméleteinket.
Analóg szintetizátor építése Raspberry Pi segítségével:
Lehetséges-e megidézni a régi analóg szintetizátorok világát modern mikroszámítógépen? Mindezt úgy, hogy az
analóg hangzás gazdagsága is megmaradjon? Az előadás
bemutatja, hogyan használható egy modern megoldás a
vintage analóg hangzás szolgálatában.
Fischer Balázs a Gábor Dénes Főiskola mérnökinformatikus szakán másodéves
hallgató. Több mint 10 év munkatapasztalattal a háta mögött választotta a GDFet, hogy a számítástechnika/informatika tudomány területén még nagyobb tudásra tehessen szert.
Még elsősként csatlakozott a Gábor Dénes Tehetségpont Raspberry Pi Diákműhelyéhez, ahol e kártyaszámítógép lehetőségeivel ismerkedik. 2021 nyarára elkészült projektjeit az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesület folyóiratában, az Inspiráció Hírlevél 2021 szeptemberi és októberi számában foglalta öszsze. Szintetizátoros projektjéről videó a YouTube-on tekinthető meg.
E-mail: fischerbalazs2@gmail.com.
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19:30-19:55 Frendl György:
Gitáreffekt pedál digitális vezérlése
Manapság a legtöbb ember örömmel vásárolja meg a legújabb elektronikai eszközöket, és emellett egyre többen
költenek kisebb vagyonokat a hobbijukra. Nincs ez máshogy zenészkörökben sem. Rengeteg gitárosnak komoly
gyűjteménye van gitárokból, erősítőkből, mindenféle
hasznos és haszontalan kellékből és nem utolsó sorban gitáreffektpedálokból. Ezek közül szinte már egyik sem számít olcsónak, sőt az egyszerűbb egyféle hangeffektre képes prémium termékek
ára már a százezer forintos nagyságrendben mozog.
2020-ban internetes kalandozásaim kapcsán döbbentem rá arra, hogy ezeket a
pedálokat nagyrészt otthon és olcsón is el lehet készíteni, valamint hogy sok prémiumgyártó gyakorlatilag otthon kísérletezgető DIY-osból (Do It Yourself, csináld
magad) nőtt világhírű céggé, például a Wampler, az EarthQuaker Devices vagy a
JHS – hogy pár kedvencemet említsem.
A DIY kapcsán belevágtam első projektembe, ahol egy viszonylag ősi, de azóta is
népszerű torzítópedál másolatát állítottam össze, ráadásul az eredeti áramkörön
felül beletettem néhány kapcsolóval opcionálisan kiválasztható módosítást,
amellyel nagyban kibővítettem hangzásvilága palettáját. Itt a cél a teljeskörű kivitelezés volt, így én magam marattam és furatoltam a NYÁK lapot, festettem és
készítettem elő a műszerdobozt, továbbá én forrasztottam be minden vezetéket
és alkatrészt.
A Gábor Dénes Tehetségpont Raspberry Pi diákműhelyéhez csatlakozva ezt a területet akartam továbbfejleszteni azzal, hogy sajátos módon analóg-digitális hibrid pedált hozzak létre. Ezen a téren még sok kiaknázatlan lehetőséget látok. A
2021 nyarára elkészült projektemről Raspberry Pi PICO Műhelyprojekt – 2021 címen tekinthető meg videóm a YouTube-on. Tapasztalataimat az ISZE Inspiráció
Hírlevél 2021 szeptemberi számában is összefoglaltam.
Frendl György 2021-ben kezdett keresztféléves hallgatóként a Gábor Dénes Főiskola mérnökinformatikus szakán.
2013 augusztusától az egyik legnagyobb brit telekommunikációs cégnél a kereskedelmi terület technikai oldalán
dolgozik Sales Specialist pozícióban. Az itt szerzett tapasztalatok nagyban inspirálták a mérnöki hivatás irányába.
Ismeretei bővítéséhez kitűnő motivációnak találta, hogy
egyik érdeklődéséhez közel álló diákműhelyhez csatlakozzon a Gábor Dénes Tehetségpontban (GDT), és újabb célokat tűzzön ki maga elé.
Több mint 20 éve gitározik, amely során érdeklődése a gitáreffekt pedálok felé
irányult. A GDT Raspberry Pi műhely tagjaként tanévi projektjében az analóg gitárpedálok készítése során szerzett tapasztalatait vegyítette a programozható alkatrészek nyújtotta új ismeretekkel és előnyökkel. A műhelymunkáról készült
cikke az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesület folyóiratában, az Inspiráció Hírlevél 2021 szeptemberi számában jelent meg.
E-mail: gy.frendl@gmail.com.
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20:00-20:25 Kiss József:
Okostermosztát ESP8266-tal
Mire használható napjaink egyik legnagyobb darabszámban előállított, olcsó ESP platformja? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek, ha erre fejlesztesz? Mire lehet jó és mire
nem? Egy okostermosztát példáján keresztül igyekszem
mindezt elmondani, okoskodni egy kicsit, helyenként
elektronikai felütésekkel tarkítva.
Kiss József elektrolakatos, erősáramú képesítéssel, majd
elektronikában és híradástechnikában is szerzett tapasztalatokat. Ezt alapul véve rendszergazda munkakörben tevékenykedett a közoktatásban. Majd multinacionális cég
alkalmazottja integrált tesztberendezések technikusaként, később rendszergazdaként – utóbbiban már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Manapság devops teendői kötik le ideje nagy részét, azonban az elektronika vele
maradt hobbiként.
A Gábor Dénes Főiskola büszke mérnökinformatikus hallgatója, a Gábor Dénes Tehetségpont Raspberry Pi Diákműhelyének aktív tagja.

20:30-20:55 Szurmay Ádám: Okos otthon rendszerek összehangolása Home Assistant segítségével
Ahány gyártó annyi alkalmazás kerül a telefonunkra. Ezen
alkalmazások számát csökkenthetjük, ha Home Assistantot használunk okosotthonunk központjának. Lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk, a szenzorok rejtett adatainak lekérdezésétől az automatizmusok létrehozásáig.
Előadásomban saját rendszeremen keresztül tekintünk be
a Home Assistant működésébe.
Szurmay Ádám rendszergazda, a Gábor Dénes Tehetségpont MikroTik Akadémia Diákműhely vezetője.
Országosan működő magas rendelkezésre állású rendszerek üzemeltetésével foglalkozik, IP hálózatokat, rádiós
rendszereket kezel.
2021-től villanyszerelőként is tevékenykedik.
Érdeklődési körének fókuszában jelenleg az okos otthonok és az elektromos autók töltése áll.
E-mail: adam@szurmay.systems.
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21:00-21:50 Gréczi Patrik:
A 4G-s, 5G-s hálózatok szerepe mindennapjainkban
Mai világunkban sok mindent természetesnek veszünk
anélkül, hogy tudnánk mennyi „munka” zajlik a háttérben
azért, hogy mindennapjaink egyszerűbbek és kényelmesebbek legyenek. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi történik, amikor számítógépen e-mailt elküldünk vagy weboldalt nyitunk meg. Nem gondolkozunk el azon, mi történik, amikor az okostelefonunkon mobilinterneten keresztül megnyitjuk és lapozgatjuk a Facebook üzenőfalunkat vagy amikor ugyanerről az okostelefonról vezetékes telefonjukon érjük
el szüleinket/nagyszüleinket. Az adat, az információ, az információfolyamok tömege, a kommunikáció, az internet használata életünk szerves része lett, mondhatni alapvető szükségletünké vált, illetve generációk veszik ezek létezését természetesnek.
Az előadás áttekinti a telekommunikációs hálózatok történetét napjainkig, majd
betekintést ad a mai 4G hálózatok tudásába, háttérbeli működésébe. 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 mérnökinformatikus a Gábor Dénes Főiskolán szerezte diplomáját. Hallgatói évei alatt aktív volt a pályázatok és a közösségi élet terén.
Többek között 2017-ben Kovács Magda-díjat nyert, GDF
házi TDK-n második helyet szerzett. A Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztály (NJSZT MMO) konferencián tartott előadást, ahol TDK dolgozatával díjat is nyert. Cikke jelent
meg a Journal Of Applied Multimedia online szakmai folyóiratban és az Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesülete folyóiratában, az Inspiráció Hírlevélben. A Kutatók Éjszakájának több év óta előadója és a szervezés aktívan támogatója. A sok GDf-es rendezvény között szívesen emlékszik vissza a
2018-as GDF siófoki campusán tartott Lányok Napja rendezvényre.
2015 óta több diákműhelynek volt aktív tagja a Gábor Dénes Tehetségpontban. A
Raspberry Pi Diákműhely életében 2017-es megalakulásától meghatározó szerepe van. 2020-as újraindítása óta a műhely vezetője/oktatója/mentora.
2018 óta dolgozik a távközlésben. Előbb gyakornokként Magyarország egyik legnagyobb mobiltávközlési cégénél, ahol kis és nagy vállalati ügyfelek szolgáltatásaival foglalkozott (bérelt vonalas internetszolgáltatások kiépítésével és azok támogatásával, managed WiFi szolgáltatások kiépítésével, mobiltelefon-alközpontok konfigurálásával). 2019 szeptemberétől az egyik legnagyobb európai telekommunikációs vállalatnál IP Multimedia Subsystem (IMS) Support mérnök.
Internetes oldalai: Research Gate – LinkedIn – Raspberry Pi Diákműhely Facebook
oldala és GDF ILIAS-os oldala.
E-mail: greczipatrik@gmail.com.
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Kutatók Éjszakája a GDF-en 2015-2021
2015: 35 program, 26 előadó

2016: 37 program, 32 előadó

2017: 49 program, 49 előadó
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2018: 7 program, 6 előadó

2019: 17 program, 16 előadó

2020: 18 program, 23 előadó

2021: 30 program, 32 előadó
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