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20. Informatikai Szakmai Napok 

április 15. hétfő F0 terem 

    

9.00 Mihálydeák Tamás DE IK Megnyitó; Arató Mátyás ösztöndíj átadása 

9.15 Vágó Csaba NI Hungary Kft Te és az NI - interaktív cégbemutató 

10.00 Gerzsenyi Dávid IT Services Hungary Kft. 

Secret Superheroes – world-class solutions for world-class 

companies 

11.00 Surányi Szabolcs RDI Hungary Kft. Az RDI architektúra 

12.00 Biró Piroska DE IK 

TDK Fórum, DEIK programozói versenyek és pályázati 

lehetőségek 

12.30 Balogh Anita DE IK Szakmai gyakorlati tájékoztató 

13.00 Papp György DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság Európába és tovább... 

14.00 Bay Péter DE ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet 

Újgenerációs képalkotás és digitális képfeldolgozás az orvosi 

kutatásokban  

14.30 Szilágyi-Nagy Attila Online Üzleti Informatika Zrt. 

A bankinformatika kihívásai - Elektronikus csatornák, AFR és 

PSD2 

15.00 Hadas Tamás Dynata Mi kell ahhoz, hogy programozó legyek? 

16.00 Zajdó Szabolcs Innonic Group Zrt. 

Hogyan fejlesztettem le az első Shopify és az első ShopRenter 

appomat egyedül 

17.00 Kárpáti Tamás 

DEIKHÖK - Debreceni Egyetem Informatikai 

Kar Hallgatói Önkormányzat DEIKHÖK: Geek-test v3.0: Trónok harca 

  



20. Informatikai Szakmai Napok 

április 15. hétfő F01 terem 

        

9:15 Kerezsi Eleonóra, Beke Zoltán Dynata Egy fejlesztő élete a Dynata-nál 

10.00 Szikszai László EPAM Open Source in practice 

10.30 Kántor Dávid, Réz Marcel DBI Szoftver Kft A felhasználó evolúciója: út a digitális buborékig 

11.00 
Svidró L. Balázs, Pecze Márk, 

Kozák Zsuzsanna DataExpert Services Kft. Eye catching megoldások az adatvizualizációban 

  English Section 

11.40 Balogh Anita DE IK 

Professional Training: preconditions, all about the process, 

answers to Frequently Asked Questions 

12.00 Villás Zsolt IT Services Hungary Kft. Problem solving through life-like examples 

13.00 Átyim Mario IT Services Hungary Kft. 

The four pillars of successful digital transformation to make Your 

life epic! 

14.00 Meindert Prins, Égető Zsolt The IT Solutions B.V. This Is How We Roll 

15.00 Rab Máté Innonic Group Zrt. Alkalmazottból KATA-s vállalkozó: mikre figyelj oda a váltásnál 

16.00 Juhász Tamás AD Csoport Kft. - Profjava Munkaerőpiaci trendek és karrierépítés az IT szektorban 

17.00 Teszt&Tea   

  



20. Informatikai Szakmai Napok 

        

Április 15. hétfő 201  terem 

        
 EFOP 3.4.4. szekció Középiskolás diákok programja  

10.00 Cserhátiné Vecsei Ildikó DE IK Megnyitó, program ismertetése, képzéseink 

10.30 Rutkovszky Edéné DE IK Az Odra-tól a Leo-ig (a debreceni számítástechnika története) 

11.00 Aradi Bernadett DE IK Válassz stílust magadnak 

11.30 Szokol Patrícia DE IK 

Valós és véletlen összefüggések a sport és az élet egyéb 

területeiről 

12.00 Varga Viktor SAS Institute Kft. Önvezetés és felhő - Case Study a SAS laboratóriumából 

13.00 Nagy Zsolt Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. Frissdiplomás program a Morgan Stanley-nél 

13.30 Balogh Anita DE IK 

Internetes zaklatás, bullying, mobbing a hétköznapokban (DEIK 

Mentorprogram) 

14.00 Orbán István Tigra Kft. "Pályakezdők Viadala" 

14.30 Salánki Dániel Innonic Group Zrt. Dobozos termékből személyre szabhatót 

15.00 Literáti Zoltán, Hegedüs László Erlang Solutions Hungary Gondolkodj Erlangban! 

15.30 Katona Ádám EPAM Systems Kft. Continuous integration/delivery in enterprise areas 

16.00 Sárándi Attila MÁV Csoport Jegyértékesítési rendszer 

17.00       

  



20. Informatikai Szakmai Napok 

        

Április 16. kedd F0 - Gyires Béla terem 

        

9.00 
Pintér Dávid, Becsei Miklós, 

Széll Máté The IT Solutions B.V. Growing Up in IT 

9.30 Orosz József Dynata Tesztautomatizálás a Dynata-nál 

10.00 Kozák Tamás Invictus Games Kft. Játékfejlesztés az Invictus-nál 

11.00 Tóth Norbert RDI Hungary Kft. Utazás a felhőbe az RDI-al 

12.00 Lukács József Információs Hivatal Díjátadás 

12.10 Nagy István Zoltán EPAM Systems From source code to profit - Continuous Delivery explained 

13.00 Mihalik Péter IT Services Hungary Kft. Big Foot – saját lábunk nyomában (a big data aranykorában) 

14.00 Szabó Gergő, Bereczki Ádám NI Hungary Kft Beszélgetés NI gyakornokokkal 

14.30 Rácz Árpád NI Hungary Kft Platform Független Mobilapplikáció Web Alapokon 

15:00 Kovácsházi Zsolt Exxonmobil Cyber Security a világ vezető olajvállalatánál 

15.30 Balassa György RDI Hungary Kft. Kína- Minden más 

16.30 Kárpáti Tamás 

DEIKHÖK - Debreceni Egyetem Informatikai 

Kar Hallgatói Önkormányzat DEIKHÖK: Hallgatói Fórum 

17.00 Tombola sorsolás  

        

  



20. Informatikai Szakmai Napok 

        

Április 16. kedd F01  terem 

        

9.00       

10.00 Dániel Virág NI Hungary Kft 

Identity and Access Management az NI-nál: felhasználói fiókok és 

jogosultságok automatizált kezelése 

10.30 Vidovenyecz Zsolt    Hungarian old computers 

11.00 Fekete Zoltán Oracle Hungary Kft. Autonóm platform szolgáltatások, ami átalakítja az IT-t 

12.00 Győri Dávid, Nagy Zsolt  LEGO Manufacturing Kft.  Agile ways of working at LEGO  

13.00 Mamira Zoltán Magyar Nemzeti Bank Blokklánc és kriptovaluták 

14.00 Mátó Zoltán Web-Server Kft. Egy Domain élete 

15.00    

16.00     

  



20. Informatikai Szakmai Napok 

        

Április 16. kedd 201  terem 

        

9.00       

10.00 
Szilágyi Csaba Nándor, Biró 

Máté László  DETEP Programozás mobil eszközökkel 

10.30 Balogh Anita DE IK 

Tanulási módszerek, stratégiák, motiváció, időbeosztás, 

hatékony tanulás (DEIK Mentorprogram) 

11.00 Vaszil György DE IK Van élet a BsC után is … 

11.30 Kocsis Gergely Informatikai Tudományok Doktori Iskola 

Lehetőségek doktoranduszként - a megújult PhD képzés és az 

azzal járó lehetőségek bemutatása 

12.00       

13.00 Erős Tamás Magyar Nemzeti Bank 

Központi jogosultságkezelési rendszer (IDM) kialakítása, 

fejlesztése, folyamatai 

14.00 
Kovács Tibor és Brutóczki 

Richárd The IT Solutions B.V. Engineering Quality 

15.00      

16.00       

 



 



Szeretnél végzés után állást találni? Szakmai gyakorlati helyet keresel? 
 
A Szakmai Napok idején a cégek próbainterjút is tartanak. 
Próbáld ki magad tét nélkül, hogy visszajelzést kapj a tudásodról! Hozz magaddal jól kitöltött 
önéletrajzodat! 
Az Aulában elhelyezett standokon a cégek munkatársainál is érdeklődhetsz a próbainterjú lehetőségekről: 
 
Céges standok beosztása 
 

Cégek ápr 15. ápr 16. 

British Telecom 
19  

DataExpert Services Kft. 
7  

Debreceni Egyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, Orvosi 

Vegytani Intézet 
 7 

Debreceni Egyetem Idegennyelvi 

Központ 
9 9 

DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottság 
3 v. I.em.  

Dynata 
5 5 

EPAM 
4 4 

Erlang Solutions Hungary 
20  

evosoft Hungary Kft. 
 19 

Exxonmobil 
 20 

Információs Hivatal 
22 22 

Innonic Group Zrt. 
16  

IT Services Hungary Kft. 
14 14 

LEGO Manufacturing Kft. 
2 2 

MÁV Csoport 
10  

NI Hungary Kft 
13 13 

PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. 
12  

RDI Hungary Kft. 
8 8 

Schönherz Iskolaszövetkezet 
11 11 

The IT Solutions B.V. 
6 6 

Tigra Kft. 
21  

DE IK tanszékek 
15 15 

DE IK tanszékek 
17 17 

DE IK tanszékek 
18 18 



 Próbainterjúk előzetes beosztása termekbe 

 
Cég név hétfő du. kedd de. kedd du. 

British Telecom F09   

EPAM F08 F08 F08 

Erlang Solutions 
Hungary 

108   

IT Services Hungary 
Kft. 

207   

LEGO Manufacturing 
Kft. 

107 107 107 

NI Hungary Kft F02 F02 F02 

PlanMaster Fogászati 
Szoftver Kft. 

102   

Tigra Kft. 102   

 

 
 

Regisztráció 

 

IK hallgatók számára a rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges!  

Regisztráció: https://inf.unideb.hu/hu/iszn2019tavasz/hallgatoi-regisztracio címen.  

Az előadásokon való részvételt a diákigazolvány vonalkódjának leolvasásával rögzítjük, így hétfőn és 

kedden diákigazolványod ne felejtsd otthon! 

A programban az előadások általában óránként követik egymást!  

A tombolához 3 regisztrált előadáson való részvételért 1 jegy jár. További tombolához juthat, ha legalább 8 

céges standnál leigazoltatja a regisztrációnál kapott „menetlevelét”. 

A részvételről szóló igazolásokat a rendezvény után néhány nappal adjuk majd ki.  

 

 
Kísérő programok 

 
Hungarian Old Computers: "Ismerd meg a múltat, amiből a jövő gyökerezik" Április 15-16. I202 teremben 
kiállítás 
 
Retro Game Day - Worms Armageddon hétfőn, április 15-én 12:00 órakor I106 terem 
 
G33K T3ST v3.0 Trónok harca: quiz,  hétfő 17 óra körül, trónok harca témájú (kahoot) F0 terem 
 
Foci: kedd 11 óra, (helyszín: Campus focipálya) 
  
Hallgatói Fórum: kedd 17 óra, a tombola előtt F0 terem 
 
Tanszéki kutatások, projektek bemutatása folyamatosan az aulában 
 
Teszt&Tea - 2019. április 15. 17:00 

 https://eventil.com/events/debreceni-teszt-es-tea 
 Hargitai Zsolt: TMMi 
 Orosz Sándor: Termékcsalád tesztautomatizálás  

https://eventil.com/events/debreceni-teszt-es-tea


o Tesztautomatizálási megközelítés hatékony kivitelezése közös kódbázisra épített 
termékcsaládhoz. A termékcsalád testvér-alkalmazásai főleg közös funkciókkal 
rendelkeznek, de nem szabad megfeledkezni a különbségekről sem, a termékcsalád 
evolúciós változásairól, azokról a dolgokról, melyek apró változtatásokként jelennek meg 
konfigurációs szinten de drasztikusan megnövelhetik a tesztelési erőforrás-igényt. Az 
előadás során arra keresünk válaszokat, hogy hogyan tartható fenn a tesztelendő alkalmazás 
és a teszt szoftver közötti szinkronizáció anélkül, hogy jelentősen sérülne a 
karbantarthatóság, viszont gyorsan reagáljunk a termékcsalád változásaira? Mi történik ha 
már korábban lefejlesztett és kiadott funkciók változnak meg a termékcsalád új funkciói, 
esetleges arculatváltása miatt? 

 Tándor Ágnes: Te melyik Tesztautomatizálási piramis-alkat vagy?  
o Számtalan publikáció jelent meg a tesztautomatizálási piramis poliformizmusáról, mégis a 

legtöbb esetben még mindig a jól megszokott piramis formát követjük. Előadásom során 
szeretnék rávilágítani, hogy nem illeszkedhet minden szoftverre ugyanaz a forma, 
mindegyiknek megvan a saját alakja. Hogyan válasszuk ki a szoftverünkhöz illeszkedő teszt-
alkatot? Beszéljünk tényekről, metrikákról, amelyek segíthetnek a döntésben. 

 

 
 
 

Szabadidős programok az IK épületében 

 

 Hétfő-Kedd: Kézműves asztal az I130-as teremben  
 Hétfő-Kedd: Gyöngyfűzés, képeslap készítés, origami az I130-as teremben 
 Hétfő-Kedd: Sakk, társasjátékok az I130-as teremben 
 Hétfő-Kedd: Kávézó I130-as terem 
 Kedd 17.30: Tombola sorsolás a cégek ajándékaiból  

Helyszín: Gyires Béla terem (F0 előadó) 
 

Szabadidős programok a Kassai úti Campuson 
 

 Kedd 11:00 óra: IK focimeccs (helyszín a Kassai úti Campus focipályája) 
 

 
Résztvevő cégek, intézmények 

 
 

Cégek 

BitNinja Kft. 

British Telecom 

DataExpert Services Kft. 

Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ 

DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság 

DEIKHÖK - Debreceni Egyetem Informatikai Kar Hallgatói 

Önkormányzat 

DEIK  



Dynata Kft. 

EPAM Systems Kft. 

evosoft Hungary Kft. 

ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. 

Hiventures 

Információs Hivatal 

Innonic Group Zrt. 

IT Services Hungary Kft. 

LEGO Manufacturing Kft. 

Loxon Solutions Zrt. 

MÁV Csoport 

Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. 

NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézet 

Nebu Hungary Kft. 

Neuron Szoftver Kft. 

NI Hungary Kft 

Online Üzleti Informatika Zrt. 

OPENDEVEL Kft. 

Ozeki Kft. 

Restaurant Application Development International 

Hungary Kft. 

Ro-Sys Software Kft. 

SAP Hungary Kft. 

SAS Institute Kft. 

Schönherz Iskolaszövetkezet 

Tigra Kft. 

Tungsram Operations Kft 

Web-Server Kft. 

 
 
A résztvevő cégek tombolaajándékokat ajánlották fel: pendriveok, tollak, noteszek, mobil vezeték nélküli 
hangszóró, nyelvtanfolyam, ajándékcsomagok, rekesz sör, fejhallgató, elektronikai eszközök, promóciós 
tárgyak, Powerbank, okosórák. 
 
Sok-sok egyéb meglepetés!!! 
 
 



Arany fokozatú támogatóink bemutatkozása 

 

National Instruments   

A National Instruments egy amerikai cég, mely tesztelési, 
mérési és vezérlési megoldások területén világszinten 
élen jár. A cég az első tengerentúli leányvállalatát 2001-
ben hozta létre Debrecenben. Az elmúlt évek során 200 
fős cégből több mint 1500 főt foglalkoztató munkáltatóvá 
nőttük ki magunkat. Folyamatos fejlődésünk mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kultúránkra 
és arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök és tudósok számára, melyek megváltoztatják a 
bennünket körülvevő világot. 
Az innováció melletti elkötelezettségünknek köszönhetően az NI Hungary Kft. ma már az elektronikai 
eszközök gyártása mellett 12 különböző területen foglalkoztat munkatársakat. 
A debreceni részlegünk ad otthont a fő regionális és globális központoknak. Itt megtalálható területek többek 
között a Mérnökség, IT, R&D (Kutatás és Fejlesztés), valamint a Pénzügy, Jog és Ügyfélszolgálat. A 
kollégáinkat egy modern, inspiráló munkakörnyezettel várjuk nap mint nap, ahol fejleszthetik képességeiket 
és tudásukat szakmai kihívásokon és belső oktatásokon keresztül.  
 
Az IT terület a cég alapításával egy időben, 2001-ben kezdte meg működését Debrecenben. Mára egy 
majdnem 200 fős területté nőtte ki magát.  
Részlegünk komplett informatikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínál a többi NI terület számára. Fő 
feladataink közé tartozik az alkalmazásfejlesztés, rendszerintegráció, informatikai projektek menedzselése, 
de részt veszünk a szoftverfejlesztési életciklus minden állomásán, valamint biztosítjuk az ehhez szükséges 
infrastruktúrát. 
Az általunk használt főbb eszközök, technológiák az Oracle, SQL, Java, WebLogic, Attivio Enterprise Search, 
Adobe Experience Manager, Salesforce.com, Cisco, Office365, MS HyperV. Az angol munkanyelv, napi 
szinten tartjuk a kapcsolatot austini, penangi, dublini és Costa Rica-i társcsapatokkal és kollégákkal szerte a 
világból. 
 

 
 



IT Services Hungary Kft.  
 
Az IT Services Hungary (ITSH) a T-Systems International 
magyarországi leányvállalata. Budapesti, debreceni, 
pécsi és szegedi szolgáltatóközpontjaink 
rendszerintegrációs és üzemeltetési területeken 
szolgálják ki nemzetközi ügyfeleinket, de kínálatunkban 
többek között az összes, széles körben alkalmazott 
szoftver- és hardverplatform SAP-rendszer szolgáltatásai, távoli és helyi szerverüzemeltetés, valamint 
hálózatmenedzselés és hálózatfelügyelet is megtalálható. 
A legmodernebb technológiákra épülő termékskálánk többek között az alábbi területeket fedi le: 

 koncepciókidolgozás 
 komplex informatikai rendszerek és teljes informatikai infrastruktúrák létrehozása és üzemeltetése; 
 alkalmazási szoftverek, vállalati informatikai biztonsági rendszerek kifejlesztése; 
 informatikai rendszerek felügyelete; 
 informatikai alkalmazások és rendszerek kifejlesztése. 

 
Nemzetközi ICT outsourcing 
Vállalatunk egyedülálló módon az ICT-szolgáltatás teljes portfólióját nyújtja, leginkább a cégcsoport 
nemzetközi ügyfeleit szolgáljuk ki. A T-Systems International olyan ügyfeleket tudhat magáénak, amelyek az 
uniós gazdaság élvonalába tartoznak, mint például az EADS Group, VW Group, Daimler, TUI Travel, BP, 
Deutsche Post DHL, Philips és Shell. 
A biztos pénzügyi helyzet mellett az elmúlt években ICT-szolgáltatóként átfogó tapasztalatokra tettünk szert 
a nemzetközi outsourcing területén, hiszen a T-Systems International több mint 25 országban van jelen, 
globális szolgáltatási hálózatot és mintegy 75 adatközpontot üzemeltet. 
 
A tudásba fektetünk 
Az egyik legnagyobb ICT-munkaadó vagyunk Magyarországon. 2008-ban megnyertük az „Az év befektetője” 
díjat, majd 2015-ben a vállalatunk a munkahelyteremtéssel összefüggő regionális fejlesztéseiért ismét 
elnyerte a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közös 
elismerését, az „Év befektetője díjat”. 2014/2015 év hazai győztese (National Champion) az „Employer of 
the Year” kategóriában az IT Services Hungary (ITSH) lett. A vállalat 2014 óta Superbrands díjjal is 
büszkélkedik, 2017-ben pedig a legsikeresebb ICT cégként ismertek el minket. 
A tudásba fektetünk. Magyarországon találtuk meg azt a szakképzett és nyelveket beszélő munkaerőt, 
akikkel Európa több országában lévő megrendelőink számára magas színvonalú szolgáltatást tudunk 
nyújtani, ezért külön figyelmet fordítunk munkatársainkra. 
A szolgáltató szektorban a minőség, a gyorsaság és gyakorlatilag minden mérhető paraméter alapja az 
emberi tényező. Nincs ez másképp az informatikai outsourcingban sem. A jó munkahelyre szívesen megyünk 
be minden nap, és ezt ügyfeleink is megérzik. A rendelkezésre állás vagy egy fejlesztés mögött emberi tudást 
és hozzáállást találunk. Ezért többrétű továbbképzési lehetőséget nyújtunk munkatársaink számára, hogy a 
legmagasabb ügyféligényeknek is megfeleljenek – mind a gyorsan fejlődő IT-területeken, mind a 
munkánkhoz nélkülözhetetlen haladó szintű nyelvtudás terén. 
Küldetésünk 
Szenvedélyesen elkötelezettek vagyunk a jövő digitalizációjában. 
Jövőképünk 
Megbízható partnerként szállítjuk az E2E (Enterprise to Enterpise) infokommunikációs (ICT) szolgáltatásokat 
a Deutsche Telekom és ügyfelei számára. 
  



Információs Hivatal 
 
Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata, az öt magyar nemzetbiztonsági 
szolgálat egyike. A titkos információgyűjtés speciális eszközeinek és módszereinek külföldi irányú 
alkalmazásával fontos szerepet tölt be hazánk szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az 
ország nemzetstratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekeinek érvényesítésében. Alapfeladata a kormányzati 
információs igények figyelembevételével, a külföldi eredetű, illetve külföldre vonatkozó információk 
megszerzése, és azok értékelésével a kormányzati döntéshozatal támogatása. Az Információs Hivatal 
tevékenysége során együttműködik a többi magyar nemzetbiztonsági szolgálattal, a rendvédelmi és más 
állami szervekkel. Az elmúlt évtizedekben a kölcsönösségen, a közös érdekeken és az egyenjogúságon 
alapuló nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálatával, 
valamint a NATO és az EU biztonsági szerveivel. 
 

 
 
  



RDI Hungary Kft.       
 
Restaurant Application Development International (www.rdisoftware.com) is a strategic supplier to the 
leading global foodservice retailer with more than 35500 local restaurants serving nearly 68 million people 
in 119 countries each day and currently more than 1.7 million workers.  
We have over than 380 employees in US, Brazil, Japan, Australia, Hungary, China and India, who provide the 
applications. 
 
We provide software development, testing, deployment and support services for NewPOS™, the industry-
leading, global point-of-sale (POS) software platform and related software applications that focus on the 
overall crew and customer experience, resulting in improved operations in the restaurants. NewPOS™ is 
currently deployed in all Quick Service Restaurant locations worldwide.  
RDI is also responsible for the development and maintenance of other mission critical applications involved 
in the Quick Service Restaurant stores operations. Other software of Ours is the Restaurant File 
Maintenance. It is a web-based application developed to aid restaurant managers and integrators to 
configure all information required to run the NP6 Application on the restaurants.  
Probably you already saw our Customer Self Ordering software too. The touch-screen device enables to 
select products and pay for orders without the need to interact with a crew member. And also we are 
responsible for the E-commerce Platform, what enables customers to place in-lobby, curbside and drive-thru 
pickup orders and delivery now and delivery later orders, and also to make payments through the mobile 
app and support Digital Offers to customers.  
 
We are proud of our two locations in Hungary both in Budapest and Debrecen. We always try to give 
opportunity to University students to grow in their professional knowledge with a multinational company in 
an friendly environment. Many of our interns can get a full time position sometimes before they would finish 
their studies as recognition their hard work.  
 

 
 

http://www.rdisoftware.com/


OutSys Kft. 
 
Minden tervezés egyforma, avagy mégiscsak a részletekben rejlik az ördög? 
Ahogy az élet minden területe, egy ház, vagy épület megtervezése – legyen 
szó átalakításról, felújításról, vagy egy teljesen új létesítmény létrehozásáról 
– , komoly előkészítési munkát igényel. Nagyon fontos, hogy olyan házat 
tervezzünk, terveztessünk, ami későbbi igényeinknek és pénztárcánknak 
megfelel, hisz a kivitelező az abban foglaltakat fogja életre hívni. 
Mindemellett számos jogszabálynak és törvényi előírásnak kell megfelelnünk, 
nem beszélve egy esetleges pályázat előírásairól. 
Egyszerűbb dolgunk akkor van, ha a meglévő állapotot szeretnénk rögzíteni. 
Ebben az esetben felmérési tervet kérünk, ahol a megfelelő szakági – építész-
, gépész-, villamos- – tervező a meglévő állapotot rögzíti, önti tervekbe. A 
felmérési terv állapotrögzítésre szolgál, engedélyeztetni nem szükséges. 
Felmérési terv készül abban az esetben, ha egy épületet felújítunk, s 
nincsennek meg a felújítandó épületre vonatkozó tervek. 
A tervezett - felújítás utáni – állapotról azonban már kiviteli terv készül, ahogy 
teljesen új építés esetén is. Ezeket a terveket engedélyeztetni kell az Építési 
Hatósággal, az ÉTDR nevű internetes felületen keresztül. Az engedélyezést 
követően településképi szakvélemény szükséges. 
A kivitelezési terv már nemcsak a felmérési terv részét is képző rajzokat 
tartalmazza, hanem kitér az épület statikai és tűzvédelmi sajátosságaira és 
engedélyeztetésére is, valamint ablakkonszignációt is tartalmaz. Az 
ablakkonszignáció az épületre tervezett összes nyílászáró méretarányos 
megrajzolását jelenti, kitérve azok darabszámára, anyagára, nyílásirányára, 
méreteire, az üvegezés típusára, valamint azon fal típusának jellemzésére is, 
amelybe beépítésre kerülnek. 
Mielőtt nagyon megijednénk, s elvesznénk a jogszabályok tengerében, fontos 
azt tisztáznunk, hogy egy jó tervezőiroda, egy felkészült szakember ezen folyamatok során végig fogja a 
kezünket, sőt az engedélyeztetést is elvégzi. 
Amennyiben ezt az ajánlata és az ebből született szerződés tartalmazza azt. 
Megrendelőként pont ezért a legfontosabb dolgunk az ajánlatok pontos átnézése, összehasonlítása. Itt is 
érvényesek az almát a körtével, és az olcsó húsnak sokszor híg a levele kezdetű mondatok, így nem biztos, 
hogy a legolcsóbb ajánlat a végére nem lesz a legdrágább. 
 
Mit kell látnunk egy ajánlaton?  
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy szakági bontást, hogy pontosan lássuk, mindenre kiterjed-e. 
- Tartalmazza-e az ajánlat a szükséges hatósági engedélyeztetéseket, azok díját külön áthárítja-e a 
megrendelőre, vagy a megadott ár magában foglalja ezeket. 
- A megadott határidő az engedélyeztetési feladatok időtartamát is tartalmazza, vagy azok még ezen felül 
számolandók? 
- Árazatlan költségvetés készül-e? 
- A szakemberek kamarai jogosultsága. A megadott jogosultsági számmal az adott kamara internetes 
felületén már könnyedén ellenőrizhető a tervező. 
- Tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik-e az ajánlatadó? 
- Műszaki leírás készül-e a tervekhez? 
Ha mindezek feltűntetésre kerülnek az ajánlaton, és a tervezői iroda referenciái is elérhetőek a honlapján, 
jó eséllyel nem botlunk rejtett költségekbe, és a tervezést biztos kezek között tudhatjuk. 
Forrás: https://www.facebook.com/OutSys-Kft 
 
 



Dynata     

Dynata is one of the world’s leading providers of first-party data contributed by consumers and business 

professionals. With a reach that encompasses 60+ million people globally and an extensive library of 

individual profile attributes collected through surveys, Dynata is the cornerstone for precise, trustworthy 

quality data. The company has built innovative data services and solutions around its core first-party data 

offering to bring the voice of the customer to the entire marketing spectrum, from market research to 

marketing and advertising. 

A Global Leader in First-Party Data 
Dynata provides accurate, timely, trusted data from one of the world’s largest collections of permissioned 
first-party data. We bring the authentic voice of consumers and business professionals to a diverse set of 
organizations and industries — agencies, corporations, consultancies, investment firms, brands… looking to 
leverage high quality data and innovative, technology-enabled data solutions across the full spectrum of 
marketing services: Market research, consumer and customer engagement, advertising effectiveness and 
audience verification. 
 

 
 
  



 
Bronz fokozatú támogatónk 
 
The IT solutions B.V. 
 
THIS IS WHO WE ARE 

Experienced, Ambitious and No-nonsense 

We are a team of Experienced and ambitious professionals. Together we share a passion for delivering value 

adding IT Solutions. Our goal is to develop the success of our customers. 

Our team has a no-nonsense mentality and our culture is best described as open, informal and respectful 

towards each other. We encourage people to develop themselves, take on challenges and operate as a team. 

We are not afraid to work hard or go the extra mile. Although we give a project our all, there is room for fun 

and we celebrate our successes. 

Agile way of working 

We strongly believe in an agile way of working. We have broad knowledge and are experienced in working 

with different methodologies like Scrum and Kanban. These methods promote ownership, fast feedback 

loops, open communication and transparency to avoid misunderstandings and ultimately unsound solutions. 

To support our way of working, we use web-based collaboration and communication tools like Jira, Skype, 

Slack and have developed our own reporting tool to communicate. 

 
Forrás: https://www.theitsolutions.io/it-solutions-0 

 
További támogatóink 

 

    DataExpert Services Kft. 

    DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság 

    Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ 

    EPAM Systems Kft. 

    evosoft Hungary Kft. 

    MÁV Csoport 

    Online Üzleti Informatika Zrt. 

    Oracle Hungary Kft. 

    PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. 

    Schönherz Iskolaszövetkezet  

https://www.theitsolutions.io/it-solutions-0
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