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A szerzőről 
 
Wersényi György 1975-ben született Győrben. Érettségit a Révai Miklós Gimnáziumban szerzett, majd 

1993-tól a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának nappali tagozatára 

járt híradástechnika és akusztika szakirányokon. Diplomáját 1998-ban szerezte, majd 2002-ig ugyanitt a 

Távközlési és Telematikai Tanszék és a Békésy György Akusztikai Kutatólaboratórium nappali 

tagozatos doktorandusz hallgatója volt. PhD fokozatát 2002-ben Németországban szerezte. 

Oktatási tevékenységét ez idő alatt Universitas-ösztöndíjasként részben a győri Széchenyi István 

Egyetem Távközlési Tanszékén végezte. 2002-től főállású oktatója a tanszéknek, 2005-től egyetemi 

docensi beosztásban. Oktatott tárgyai: telekommunikáció, TV technika, stúdiótechnika, műszaki 

akusztika, digitális műsorszórás, hang- és képtechnika alapjai, zenei akusztika. A tanszéken feladatai 

közé tartozik az államvizsga és az intézeti TDK szervezése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és az 

audio-video labor vezetése. 

2002-ben Huszty Dénes emlékdíjas, 2003-ban és 2007-ben egyetemi Publikációs Nívódijas. 2007-ben 

elnyerte az ICA-ASA Young Scientist ösztöndíjat, 2012-re pedig a győri egyetem féléves külföldi 

kutatói ösztöndíját. DAAD kutató ösztöndíjasként 2000, 2006, 2009 és 2011 években összesen mintegy 

két évet töltött Németországban. 2004-től rendszeres vendégelőadó a lipcsei főiskolán. Németül és 

angolul felsőfokon, spanyolul alapfokon beszél.  

1997-től tagja az OPAKFI-nak (Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos 

Egyesület), 2000-től az Audio Engineering Society-nak (AES Magyar Tagozat), 2004-től a HTE-nek, 

2006-tól az MTA Köztestület Akusztikai Bizottságának, 2007-től vezetőségi tagja az ICAD-nak 

(International Community for Auditory Display). 2011-ben a budapesti ICAD11 és 2012-ben a 132-dik 

AES Convention konferenciák elnöke. 

Kutatási tevékenységéhez tartozik az emberi térhallásvizsgálatok, az akusztikai információ érzékelése 

és átvitele, a műfejes méréstechnika és a virtuálisvalóság-szimulátorok, a digitális hang- és képkódolási 

eljárások, a sokcsatornás stúdiótechnika ill. a zajmérések és az audiológia. Kutatómunkájában a 

Széchényi István Egyetem és azon belül is a Távközlési Tanszék nyújt segítséget.  

Szabadidejében szívesen olvas sci-fi és tudományos irodalmat, mászik sziklát és hegyeket, motorozik, 

hobbiszinten dobol, és rajongásig szeret tarokkozni, amiről könyvet is írt. Jelenleg is Győrben él 

családjával, egy gyermek édesapja. 

2010-ig 15 nemzetközi konferencián vett részt előadásokkal, hat indexelt folyóiratcikkel és 2,662-es 

kumulatív impakt faktorral rendelkezik. Összes publikációi száma 50.  

 



 6 

 

 

 
 

 



 7 



 8 

 

 

 
Széchenyi István Egyetem 
Távközlési Tanszék 
H-9026, Győr, Egyetem tér 1. 
http://ta.sze.hu/ 
www.tavkozles.sze.hu 
 
 
A SZE Távközlési Tanszéke várja partnerei jelentkezését kölcsönösen előnyös együttműködési formák, 
például a közös pályázatok, új berendezések vagy rendszerek fejlesztése, továbbá az innováció 
területén. Ezzel szeretnénk elősegíteni az azonos tudomány-területeken oktató, kutató – elsősorban 
hazai, de akár nemzetközi – partnerekkel Tanszékünk hatékonyabb és eredményesebb munkáját.  

A kutatási területek, innovációs lehetőségek: 

 
Rádiófrekvenciás áramkör tesztelése, fejlesztése, tanácsadás. 
Fejlesztésközi mérések, közös fejlesztés. 
Akkreditált laboratóriumban történő megfelelőségi vizsgálatokra való felkészítés. 
Sugárzott jelek mérése (30 MHz – 40 GHz frekvenciatartományban). 
EMC vizsgálatok (egyre bővülő körben). 
UHF antennák tesztelése, vizsgálata. 
Mérési elrendezések és módszerek fejlesztése a 30 MHz alatti digitális rádióműsorszórási rendszer átviteli 
tulajdonságainak vizsgálatára 
A digitális műsorszóró rendszerek témakörben digitális modulációk, oktatási módszerek, tananyagok 
kidolgozása. 
Oktatási, továbbképzési tananyagok kidolgozása a digitális szolgáltatású kábeltelevíziós rendszerekre 
való átállásra felkészítés céljából. 
Kommunikációs rendszerek (pl. PSTN, X.25, GSM, IP, VoIP, stb.) modellezése és szimulációja 
Új hálózati technológiák vizsgálata, különösen, de nem kizárólag VoIP és IPv6 technológiák alkalmazása, 
minőségvizsgálata, IPv4 és IPv6 együttműködése. 
Next Generation Network alkalmazásának, biztonsági kérdéseinek, eszközeinek vizsgálata. IPv4, IPv6 és 
NGN eszközök, alkalmazások együttműködésének vizsgálata. Szélessávú hozzáférési hálózati 
technológiák (xDSL) eszközeinek, alkalmazásainak vizsgálata. Nagy sebességű gerinchlózati technológiák 
(ATM és jövőbeni változatai) teljesítőképesség vizsgálata. 
Az emberi hallás vizsgálata, különösképpen a fejhallgatós beszéd és zenei átvitel tulajdonságaira, 
lehetőségeire (irányinformáció és térhallás). 
A beszéd és más akusztikai jelek információtartalma, annak szerepe és átviteli módjai, beleértve a 
különböző bitsebesség-csökkentő tömörítési eljárásokat. 
A digitális hang- és képkódolási eljárások minőségi vizsgálatai. 

 

http://ta.sze.hu/
http://www.tavkozles.sze.hu/
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