Bemutatkozás
Perjés László • Telefon: +36 70/625-3124 • E-mail: perjes@cikkportal.hu • Skype: flywithguitar

Munkatapasztalatom: 1992 -tõl a miskolci Innovációs Centrum Park Rt-nél, majd az InfoTrade Kft-nél dolÜ goztam
informatikai munkatársként. Itt elsõsorban hardveres feladatokat láttam el, szerviz, karbantartás,
összeszerelés, tanácsadás, hálózatépítés, értékesítés területén. 1993-2002-ig magánvállalkozóként
dolgoztam informatika és oktatás területen. 2002 után nagyrészt az informatikai felnõttoktatással, számítógép szervizzel és összeszereléssel, kreatív tervezés - nyomdai munkák elõállításával foglalkoztam.
2013-tól ismét számlaképes vállalkozóként dolgozom, print és webdesign,
programozás, tipográfiai tervezés, webprogramozás, számítógép szervíz,
hálózattelepítés, és informatikai felnõttoktatás területén.
Budapesten 1996-tól a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Középiskolában és az Eötvös József Gimnáziumban mint számítástechnika tanár és rendszergazda dolgoztam, a FEFO computernél mint DTP
operátor a cég kiadványait/hirdetéseit reklámanyagait készítettem. A Budapesti Mûszaki Fõiskolán 2009ben multimédia fakultációt tanítottam a hallgatóknak fotó/film/hang témakörökben, a MacAcademia nevû
(újabban XMS Akadémia) intézményben több mint 10 éve dolgozom Macintosh rendszereken oktatóként,
elsõsorban Adobe és egyéb kreatív programok oktatójaként. Szakoktatóként DTP kiadványszerkesztõ és
Multimédia fejlesztõ OKJ szakmákat is tanítok. DTP és multimédia (filmvágás, hangszerkesztés) témákban saját, kiforrott, bevált tananyaggal rendelkezem, saját készítésû filmek, feladatsor nyersanyagokkal,
közérthetõ példák, hatékony tematika formájában.
szakcikkek: Felsõoktatási tankönyvként is használt szakkönyvem a “Számítógépes GrafiÜ ka”Szakkönyvek,
címmel az LSI Oktatóközpont kiadásában jelent meg (1996), valamint ugyancsak felsõoktatási kötelezõ
tankönyv lett a Bagolyvár kiadó által forgalmazott ”Internetmarketing magyar szemmel” c. szakkönyvem
(2001). Havonta jelentek meg informatikai szakcikkeim a Computer & Design, Computer Panoráma, Internet kalauz, Almalap, Business Online, Boss, Sulinet címû újságokban Internet, marketing, programozás, DTP,
szoftverhasználat, biztonságtechnika témakörökben, mintegy 150 alkalommal.
Eddigi egyéb tevékenységeim/ismereteim: DTP (nyomdaipari) szoftverek nyomdaipari és színtani
Ü háttérismerettel.
Perl és PHP (szerveroldali) programozás adatbáziskezeléssel, HTML/CSS oldalkészítés, grafikai nyomdai és webtervezés és programozás PC és Mac gépeken. Weboldalkészítés, elemzés,
internet marketing, SEO, tanácsadás. Ezzel a témakörrel kapcsolatos szoftverek ismerete: Photoshop, QuarkXPress, InDesign, Illustrator, CorelDraw, DreamWeaver. Elvégeztem a “Mûvészet és Mesterség” c. fotómûvészeti tanfolyamot.
Elektronikai területen panel és áramkörtervezés, készítés, tesztelés, Altium Designer, Multisim áramÜ körtervezõ
és szimulációs programok ismerete és használata. Gyakorlatom van hangfrekvenciás és digitális áramkörök (elsõsorban mérõmûszerek) tervezésében, készítésében, tesztelésében, kapcsolási rajz
alapján PCB tervezésben, egyedi gyártásban, tesztelésben, összeszerelésben, prototípuskészítésben.
Multimédiás területen gyakorlatot szereztem hangszerkesztõ/filmszerkesztõ/szekvencer programok haszÜ nálatában,
mint például Samplitude Producer és Cakewalk Sonar, valamint az ehhez kapcsolható virtuális
hangszerek és hangeffektek kezelésében, beállításában (VST, VSTi). Mozgókép utómunka területén Adobe
Premier, Sony Vegas - DVD menükészítés területén Encore és DVD Architect programokkal van több éves
gyakorlatom.

Tevékenységek • referenciák
• Nyomdai munkák, mûszaki tartalmak
Oldaltervezés, képszerkesztés, grafikakészítés, tipográfiai tervezés, magazinoknál art-directory munkák. • Nyomdai kivitelezés színtani ismeretekkel,
PDF Postscript vagy egyéb elektronikus kimenettel.
Könyvtördelés, borítótervezés szabályos mûszaki
ábrák készítése szakkönyvekbe és szaklapokba
elektronika és gépészeti témákban. • Mûszaki kiadványokba matematikai képletek, grafikonok, táblázatok, folyamatábrák, kapcsolási rajzok.

Referenciák:
CustomPCB • EEWeb profil
EEWeb interjú • Cikkportál
Cakewalk Sonar • G+

Programok: QuarkXPress • Indesign • Photoshop • Illustrator • CorelDraw • Acrobat • Distiller

• Informatikai tartalom
Informatikai szakkönyvek, szakcikkek írása, tördelése. • Szoftveres és hardveres tesztek, bemutatók
multimédiás (film) formátumban is. • Vertikális tartalmak blogokra, technológiai tartalmú portálokra.

Referenciák:
Cikkportál • Cakewalk Sonar
Internet marketing 2000
Internet helyzetkép 2005

• Oktatás, felnõttképzés
Informatikai és elektronikai témájú oktatás felnõttképzéssel foglalkozó intézményekben. Saját tematikák, gyakorlatorientált feladatok, tesztek. • Kreatív
témák mint Webdesign és DTP kiadványszerkesztõ
szakmák, technológiai témák mint ECDL, rendszergazda, informatikai alapismeretek, web-programozás, multimédia, filmvágás, hangszerkesztés nagy
óraszámú OKJ képzésben is vizsgafelkészítéssel

Referenciák:
Cikkportál
Cakewalk Sonar
Oktatófilmek

• Webdesign, programozás
Szerveroldali és kompatibilis kliensoldali böngészõfüggetlen megoldások. Perl, PHP nyelvû szerveroldali programok MySQL adatbáziskezeléssel. •
HTML és CSS egyedi oldalszerkesztés. • Kreatív
témakörök látávnyos feldolgozása (fotó, design, lifestyle) és kisvállalati, vállalkozói, szervezeti, iskolai
weboldalak készítése, ha kell CMS rendszerekben
is (Joomla, wordpress, Drupal) egyedire szabással,
modulokkal, templatek egyedi módosításával.

Referenciák:
Katalin Kiss • DressArt
Bitiskola • DTI • Fogkefebolt
OKJ info

Programok: DreamWeaver • Fireworks • Photoshop • Illustrator • CorelDraw • Apache

• Média tartalmak szerkesztése
Multimédiás tartalom készítése, filmvágás, filmes
utómunka, többkamerás tartalmak feldolgozása tetszõleges kimenettel. • Hangsávszerkesztés, hangsávjavítás filmfelvételeknél is. • Dokumentumfilmek, termékbemutatók készítése, felvétele, vágása.
Hangsávok keverése, effektezése VST effektekkel,
VSTi hangszerek használata.
Oktatási célú multimédiás tartalmak. Kamerás és
képernyõs filmes tartalmak készítése, felvétele, vágása hangalámondással, feliratozással nem csak
informatikai témakörökben, több nyelven.

Referenciák:
Sonar audio blog • Moving-lessons
Oktatófilmek • Vágott filmjeim
SoundCloud • Acidplanet 1
Acidplanet 2 • Zenei cikkeim

Programok: Cakewalk Sonar • Samplitude Samplitude • VST effektek • VSTi hangszerek
Premiere • Vegas • DVD architect • Encore • Captivate • Presenter
E-mail: perjes@cikkportal.hu • http://www.cikkportal.hu • Tel: +36 70/625-3124 • Skype: flywithguitar

Print
Nyomdai elõkészítés

képszerkesztés
oldaltervezés, tördelés

színes elõkészítés
tipográfiai tervezés

magazintervezés

QuarkXPress • InDesign • Photoshop • Illustrator • CorelDraw • színrebontás • PDF

FEFO Computer 2004
Közbeszerzési termékkínálat elkészítése, termékfotók készítése, tördelés, tipográfiai tervezés,
színes kivitelezés, képszerkesztés, színrebontás, nyomdai elõkészítés

QuarkXPress 7 bemutatóanyag 2007
Magyar változat színes nyomdai elõkészítése, tördelése.

NewMarilyn plakátok 2011
Képszerkesztés, színrebontás, színes nyomdai elõkészítés

NewMarilyn hirdetések, plakátok, ügyfélkártya 2011
Képszerkesztés, színrebontás, színes nyomdai elõkészítés

Színes magazin tervezés, art-directory munka 2012
Tipográfiai tervezés, képszerkesztés, elõkészítés elektronikus kiadásra

Marketing célú kiadványok, hirdetések 2011 - 2012
Nyomdai elõkészítés, színrebontás, képszerkesztés, grafikakészítés

Technika
elektronika

gépészet

vektoros mûszaki ábrák

matematikai képletek
grafikonok, táblázatok

kapcsolási rajzok
Saját tartalmak:
• CustomPCB - elektronikai blog
• EEWeb profilom
• EEWeb featured enginer - riport

Kapcsolási rajz • képlet • szakdolgozat • szabályos mûszaki rajz • szakkönyv • vektoros grafika

Magyar elektronika, Navoban szakkönyv 1993-1994
Kapcsolási rajzok, grafikonok, táblázatok, mászaki rajzok készítése, tipográfiai tervezés, tördelés

Számítógépes grafika, elektronikai szaklap 1994
Kapcsolási rajzok, grafikonok, táblázatok, mászaki rajzok készítése, tipográfiai tervezés

Szakkönyvek, katalógusok 1992-1994
Mûszaki rajzok, matematikai képletek, vektorosan megrajzolt mûszaki ábrák

Szakkönyvek, szaklapok, katalógusok 1992-1994
Gépészeti mûszaki rajzok, matematikai képletek, folyamatábrák, mûszaki rajz készítés
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3.2 PCE of Environmentally Friendly Consumers
In Hungary perceived consumer effectiveness in connection with environmental research
has not been examined yet. Therefore, when applying the scale measuring it as a starting
SRLQW,WRRNSUHYLRXVUHVHDUFKSUHVHQWHGLQIRUHLJQVFLHQWL¿FOLWHUDWXUH

)LJXUH
7KHH[WHQVLYHIRUPRIWKH¿UVWYHUVLRQRIWKHPRGHO

Environmentally friendly respondents N=102, non-environmentally friendly respondents N=102
Figure 1
Distribution of answers of PCE statements

On the basis of this research, I measured the perceived consumer effectiveness with 3
VWDWHPHQWVRQD¿YHJUDGHVFDOHH[SUHVVLQJDJUHHPHQW7KH¿UVWWZRVWDWHPHQWVDUHIURP
the scale applied by Ellen et al. (1991) and the third one is borrowed from the research
of Straughan-Roberts (1999). The reason why I consider all of these three statements
important is that they seize various aspects of the relative role of the individual in causLQJDQGVROYLQJHQYLURQPHQWDOSUREOHPVWKH¿UVWRQHUHIHUVWRLQFDSDFLW\±WKDWLVRQH
person cannot do anything in the environment’s interest; the second one emphasizes that
only acts in combination can have any effect, and the third one draws attention to the irrelevance problem.

7KHPRGHORIH[WHUQDO¿QDQFLQJZLWKV\PPHWULF
LQIRUPDWLRQRQSDUWQHUULVN
,QWKHVHFRQGYHUVLRQRIWKHPRGHOWKHERUURZHU¶VUHFHLYDEOHVDUHGXHDWWKHHQGRIWKH
EDQNORDQ¶VPDWXULW\ZKLFK,H[SODLQE\LQGXVWULDOGLIIHUHQFHVFRPSDUHGWRWKH¿UVWYHUVLRQ6RWKHH[SRVWSD\LQJDELOLW\RIWKHVXSSOLHU¶VFXVWRPHULVQRWRQO\KLGGHQIRUWKH
EDQNEXWDOVRIRUWKHVXSSOLHU:KHQWKHERUURZHUGHFLGHVRQKLVVWUDWHJ\KLVGHFLVLRQFDQ
be made only on qZKLFKLVWKHH[DQWHSUREDELOLW\RIFXVWRPHU¶VVXFFHVVIXOFROOHFWLRQ
DQGWKHFKRVHQVWUDWHJ\FDQQRWEHPRGL¿HGDQ\PRUH6RWKHERUURZHU¶VDQGFUHGLWRU¶V
NQRZOHGJHRQWKHERUURZHU¶VFXVWRPHUDUHV\PPHWULF
7KHH[WHUQDOIRUPRIWKHPRGHOLVDVIROORZVLQWKH)LJXUH7KHKLJKOLJKWHGVFHQDULR
GHVFULEHVWKDWWKHEDQNSURYLGHVFUHGLWWRWKHVXSSOLHUZKRGHFLGHVWREHKDYH$WWKHGXH
date of his receivables he collects on time the amount of F, from the customer. But even
LQWKLVIDYRUDEOHVLWXDWLRQWKHSURMHFW¿QDOO\IDLOV7KHSURMHFWUHYHQXHDQGWKHUHYHQXHRI
WKHERUURZHUDQGWKHFUHGLWRUVHTXDOV]HUR

Environmentally friendly respondents N=102, non-environmentally friendly respondents N=102;
5HGDUURZVKRZVVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFH
Figure 2
Distribution of responsibility scores in solving environmental problems

7KHVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHLQSHUFHLYHGFRQVXPHUHIIHFWLYHQHVVLQGLFDWHVWKDWPDUNHWLQJ
communication should emphasise the amount of harm, what the consumption of one inGLYLGXDOFDQFDXVHDQGRUWKHVDYLQJVRUDGYDQWDJHVRISURHQYLURQPHQWDODFWLYLWLHVRI
one person.

Szakdolgozatok, gépészeti, elektronikai folyóiratok
Képletek, grafikonok, folyamatábrák, gépészeti, elektronikai, matematikai tartalmak, illusztrációk

Informatika

szakkönyvek

szakcikkek
internetes tartalmak
hardwer és szoftver tesztek

oktatófilmek, oktatás
oktatási segédanyagok
Saját tartalmak:
•
•
•
•
•
•

Cikkportál - informatikai szakcikkek
Sonar audio - blog
Moving-lessons - blog
Oktatófilmek - Youtube csatorna
Internet marketing 2000 - szakkönyv (PDF)
Internet helyzetkép 2005 - szakkönyv (PDF)

Szakcikkek • szakkönyvek • tesztek • hálózatépítés • szervíz • szoftver • hardver

Informatikai szakkönyvek, szakcikkek írása, szerkesztése 1996 - 2009
Internet marketing magyar szemmel, Számítógépes grafika, Computer & Design, Boss, Almalap,
Internet kalauz, Business Online, Computer Panoráma újságokba. Könyvek esetében borítótervezés,
tipográfiai tervezés, tördelés, ábrakészítés, teljes nyomdai elõkészítés mûszaki ábrákkal, képletekkel

Informatikai cikkek internetes oldalakra, blogokra
Mûszaki és informatikai tartalom, elektronika, multimédia, vertikális portáltartalmak, szakcikkek,
elemzések, hardver és szoftver tesztek, filmes és multimédiás illusztrációk

Oktatási célú multimédiás és szöveges tartalmak
Multimédiás tartalom, filmek, távoktatási anyagok informatikai témakban, iskolai segédanyagok

Oktatás
komplett tematikák
segédanyagok

oktatófilmek

iskolai webtartalmak

oktatási segédanyagok
OKJ és ECDL tanfolyamok

Saját tartalmak:
•
•
•
•

Cikkportál - informatikai szakcikkek
Sonar audio - multimédia blog
Moving-lessons - oktatófilmek
Oktatófilmek - Youtube csatorna

Informatika oktatás • tematikák • tesztek • felnõttképzés • OKJ • ECDL • oktatófilmek

Iskolai, felnõttképzési tanyanyagok, tematikák, oktatás
Informatikai (ECDL, OKJ) multimédiás, kiadványszerkesztõ, webszerkesztõ (design és programozás)
témájú tananyagok, személyes oktatás, tematikák, oktatófilmek

Iskolai, felnõttképzési tanyanyagok, tematikák, oktatás
Kreatív témák oktatása, laptervezés, tiográfia, képfeldolgozás, Adobe programok, multimédia

Webdesign
Webdeisg, képszerkesztés, grafika

webmarketing-tanácsadás
SEO, látogatottság növelés

használhatósági-elemzés
Kliensoldali és szerveroldali munka
HTML PHP CSS Javascript Perl Apache

böngészõfüggetlen kompatibilitás

Saját tartalmak:
• Cikkportál - informatikai szakcikkek
• Internet marketing 2000 - szakkönyv
• Internet helyzetkép 2005 - szakkönyv

HTML • CSS • PHP • Perl • adatbáziskezelés • JavaScript • DreamWeaver
Webgrafika • SEO • használhatósági elemzés • látogatottság-növelés • tanácsadás
webáruház • tárhelyszolgáltatás • webgrafika • CMS • Joomla • WordPress • Drupal
Ingyenes blogmotorok (blogger) kinézetének egyedire szabása • képgalériák • modulok

Webdesign, programozás, képszerkesztés, menürendszer, struktúra
Iskolai, szervezeti, kisvállalati, üzleti célú tartalmak tervezése, kivitelezése CMS rendszerben is

Webdesign, kliensoldali programozás, képszerkesztés
Vállalati, vállalkozói, bemutatkozó weboldalak, hírlevelek, szerveroldali (PHP) programozás

Vállalkozások bemutatkozó
weboldala
Vállalati, vállalkozói, bemutatkozó
weboldalak, címlapok. Programozás
böngészõfüggetlen kliensoldali
megoldásokkal, szerveroldali
megoldások kreatív, szervezeti és
technlógiai témákban

Üzleti célú webdesign, vizuális kreatív témákban
HTML, CSS, kompatibilis kliensoldali megoldások, PHP dinamikus tartalmak

Webdesign, képszerkesztés kreatív témákban
HTML, CSS, kompatibilis kliensoldali megoldások, dinamikus tartalmak, galériák, multimédiás
tartalmak, szerveroldali programozás, tárhelyszolgáltatás

Média, film
Multimédiás tartalmak készítése

filmfelvétel, hangfelvétel

keverés, mastering

hangsávszerkesztés

hangsáv javítás
filmvágás, DVD készítés
DVD-Blue Ray menürendszer

oktatási célú multimédia
Saját tartalmak:
•
•
•
•
•
•
•

Sonar audio - blog
Moving-lessons - blog
Oktatófilmek - Youtube csatorna
Vágott filmjeim - Youtube csatorna
SoundCloud - hangfelvételek
Acidplanet 1 - privát hangfelvételek
Acidplanet 2 - zenekari hangfelvételek

Adobe Premiere • Sony Vegas • DVD Architect • Adobe Encore • Cakewalk Sonar
VST • VSTi • Magix Samplitude • Magix Audio Cleaning Lab

Filmvágás utómunka, DVD/Blue Ray menü készítése, hangsávok javítása
Filmvágás és DVD készítés Adobe és Sony programokkal, hangsávszerkesztés javítás VST effektekkel

Filmfelvételek, filmvágás, DVD/Blue Ray menü készítése
Rendezvények felvétele, hangsávjavítás, vágás, többkamerás felvétel és vágás,
DVD, MP4, AVI, vagy Youtube optimalizált kimenettel

Elérhetőségek:
•
•
•
•
•
•

E-mail: perjes@cikkportal.hu
Tel.: 70/625-3124
LinkedIn: http://hu.linkedin.com/pub/perj%C3%A9s-l%C3%A1szl%C3%B3/68/392/283
Skype: ﬂywithguitar
Facebook: facebook.com/perjes.laszlo
G+: https://plus.google.com/100492975102325313746/posts
https://plus.google.com/105028544937175433650/posts

