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Bevezető 
Jelen útmutató segítségével szeret-
nénk támogatást adni abban, hogy 
az EOK épületben található digitális 
kijelzőkre szánt képi és videós 
anyagokat Ön a megfelelő méretű, 
képarányú és műszaki feltételekkel 
készítse elő és adja át. 

Leadási határidő 
A vetítendő fájlokat legkésőbb 
a vetítés megkezdése előtti 
3. munkanap délután 14 óráig kell 
megküldeni elektronikus formában. 

Méretek, képarányok 
Kérjük, hogy az alábbi alaprajz után 
felsorolt méreteknek és kép-
arányoknak, valamint műszaki 
feltételeknek megfelelő grafikát, 
illetve videós anyagot adjon át. 

Az elkészült tartalmakért az EOK 
felelősséget nem vállal! 

Prologue 
With the help of this guide, we would 
like to support you in pre-paring and 
handing over the image and video 
materials intended for the digital 
displays in the EOK building with the 
appropriate size, aspect ratio and 
technical conditions. 

Submission deadline 
The files to be projected at the latest 
before the start of the screening, it 
must be sent electronically by 2 p.m. 
on the 3rd working day. 

Dimensions, aspect ratios 
Please submit graphics and video 
material that meet the dimensions 
and aspect ratios listed after the floor 
plan, as well as the technical 
conditions. 

EOK assumes no responsibility for 
the finished content! 

 



 
 

Térkép a kijelzők helyéről / Map of the display locations 
 

 

   

 

 

  

 

  
 

   

1. emelet / 1st floor 

Földszint / Ground floor 



 
 

Képek a kijelzőkről / Pictures of the displays
 

 

  

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



A kijelzők tulajdonságai 
 
Helyszín  Főbejárati LCD 
Felbontás 
(pixel) 

2160 x 3840 

Képarány 9 : 16 
Kijelző mérete 55” 
Tájolás Álló 
Tartalom Kép, videó, ppt 

 

 

Helyszín  Előadótermeknél 
Felbontás 
(pixel) 

1920 x 1080 

Képarány 16 : 9 
Kijelző mérete 23.8” 
Tájolás Fekvő 
Tartalom Kép, videó 

 

 

Helyszín  Szemináriumi 
termek 
folyósójánál 

Felbontás 
(pixel) 

1080 x 1920 
vagy osztott 
verzióban 
felül: 1080 x 608 
alul: 1080 x 1312 

Képarány 9 : 16 
vagy osztott 
verzióban 
felül: 16:9 
alul: N/A 

Kijelző mérete 43” 
Tájolás Álló 
Tartalom Kép, videó 

 

 

Egyedül a főbejáratnál lévő kijelzőn 
PowerPoint fájl (ppt, pptx) is 
megjelenít-hető! Ehhez olvassa el a 
javas-latoknál leírtakat. 

 

 

 

Az előadótermek előtt összesen 6 db 
kijelző van. Ebből 2 db az első 
emeleten. 

 

 

 

 

Osztott verzió használatakor az alsó 
részre a meghatározott felbon-
tásban kell a tartalmat elkészíteni, a 
felső részben viszont 16:9 képarányú, 
fekvő tájolású tartalom vetíthető (így 
ott nem szükséges 1080x608-as 
felbontásra igazítani a tartalmat). 

  

 

 

 



Helyszín  Recepciónál 
Felbontás 
(pixel) 

1920 x 1080 

Képarány 16 : 9 
Kijelző mérete 55” 
Tájolás Fekvő 
Tartalom Kép, videó 

 

 

 

Helyszín  Főbejárati 
Ledfal 

Felbontás 
(pixel) 

960 x 2160 

Képarány 9 : 16 
Kijelző mérete 120 x 270 cm 
Tájolás Álló 
Tartalom Kép, videó 

 

 

Helyszín  Folyosói 
kijelzők 

Felbontás 
(pixel) 

1920 x 1080 

Képarány 16 : 9 
Kijelző mérete 31.5” 
Tájolás Fekvő 
Tartalom Kép, videó 

 

A recepciónál 3 kijelző van egymás 
mellett. Itt jellemzően a középső 
vagy mindhárom kijelzőre lehet 
tartalmat készíteni. 

Ha mindhárom kijelzőre szeretne 
egybefüggő tartalmat kitenni, akkor 
ezt a sablonfájlt használhatja a 
pozicionáláshoz. 
 

 

Bannerszerű („reklámcsík”) képek, 
videók megjelenítésére szolgáló 
ledfal. 

 

 

 

 

 

Az első emeleti karzaton, a folyosók 
előtti területeken összesen 6 db 
kijelző van, amik a karzat több 
pontjáról is jól láthatóak.  

 
 



 



 

https://semmelweis.hu/eok/files/2022/10/3ScreenAtReception.jpg


Properties of displays 
 
Place  At main entrance 
Resol. (pixel) 2160 x 3840 
Aspect ratio 9 : 16 
Screen size 55” 
Orientation Portrait 
Content Pics, videos, ppt 

 

 

Place  In front of the 
lecture halls 

Resol. (pixel) 1920 x 1080 
Aspect ratio 16 : 9 
Screen size 23.8” 
Orientation Landscape 
Content Pictures, videos 

 

 

Place  At corridor of 
seminar rooms 

Resol. (pixel) 1080 x 1920 
or in a 
split version 
top: 1080 x 608 
bottom: 1080 x 1312 

Aspect ratio 9 : 16 
or in a 
split version 
top: 16:9 
bottom: N/A 

Screen size 43” 
Orientation Portrait 
Content Pictures, videos 

 

 

 

 

 

A PowerPoint file can be displayed 
only on the display No1., at the main 
entrance! To do this, read the 
suggestions. 

 

 

 

There are a total of 6 displays in front 
of the lecture halls. 2 of them on the 
first floor.  

 

 

 

 

When using the split version, the 
content must be created in the 
specified resolution for the bottom 
part, but in the top part, content with 
a 16:9 aspect ratio can be projected in 
landscape orientation, (so it is NOT 
necessary to adjust the media to 
1080x608 resolution there). 

 

 

 

  

 

 

 



Place  At reception 
Resol. (pixel) 1920 x 1080 
Aspect ratio 16 : 9 
Screen size One screen: 

55” 
Orientation Landscape 
Content Pictures, videos 

 

 

 

Place  LED 
Resol. (pixel) 960 x 2160 
Aspect ratio 9 : 16 
Screen size 120 x 270 cm 
Orientation Portrait 
Content Pictures, videos 

 

 

Place  Corridor displays 
on the gallery 

Resol. (pixel) 1920 x 1080 
Aspect ratio 16 : 9 
Screen size 31.5” 
Orientation Landscape 
Content Pictures, videos 

 

There are 3 displays next to each 
other at the reception. Here, you 
can typically create content for the 
middle or all three displays. 

If you want to display consistent 
content on all three displays, you can 
use this template file for 
positioning. 

 

An excellent led wall for displaying 
banner-like pictures and videos. 

 

 

 

 

In the gallery on the first floor, in the 
areas in front of the corridors, there 
are a total of 6 displays, which are 
clearly visible from several points of 
the gallery. 

  

 
 



 



 

https://semmelweis.hu/eok/files/2022/10/3ScreenAtReception.jpg


Képes tartalom műszaki 
feltételei 
 

Kérjük, hogy vágó jelet tartalmazó 
képet, nyomdaipari méretre 
tervezett (A0-s, A4-es, A5-s, stb.) 
képet ne küldjenek! 

Támogatott formátumok: 
BMP: 8, 16, 24, and 32 bit 
PNG: 8, 16, and 24 bit 
JPEG* 

PDF file esetében kérjük konvertálja 
át a fent jelölt formátumok 
egyikévé! 
 
*A CMYK, szürkeárnyalatos vagy 
fekete-fehér színteret használó 
JPEG-fájlok nem támogatottak. 

Technicial conditions for 
image content 
 

Please do not send images 
containing crop marks or images 
designed for the printing industry 
(A0, A4, A5, etc.)! 

Supported Extensions: 
BMP: 8, 16, 24, and 32 bit 
PNG: 8, 16, and 24 bit 
JPEG* 

Please convert the PDF file to one of 
the formats indicated above! 
 
 
*JPEG files that use the CMYK, 
grayscale, or black & white color 
spaces are not supported.  

  



Videós tartalom műszaki 
feltételei 
 

Videós tartalmaknál hangot nem 
hangosítunk! 

Támogatott kódekek 
H.265, H.264, VP8, MPEG-2, MPEG-1 

Felbontás 
A maximum támogatott felbontás 
1920 x 1080 pixel. 
Ne feledje, hogy néhány támogatott 
VESA videomód korlátozott 

Támogatott formátumok 
.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts 
Megjegyzés: A .mov fájlok 
tömörített "atomokkal" (azaz 
metaadatokkal) jelenleg nem 
támogatottak. 

További támogatott kiterjesztések 
A BrightSign lejátszók támogatják a 
PowerPointból exportált .wmv 
fájlokat (azaz csak videofelvételű 
.wmv, .wma audio nélkül). A 
lejátszók támogatják a .webm 
videót Vorbis audióval is (az Opus 
audio kodek nem támogatott). 

A H.265 kiterjesztések/konténerek 
specifikációi 
Main és a Main 10 profilok 
támogatása az 5.1 szintig 

A H.264 kiterjesztések/konténerek 
specifikációi 
A fő és a magas profil támogatása a 
4.2 szintig 

MPEG-1 kiterjesztések/konténerek 
specifikációi 
Csak rendszerfolyamok (az elemi 
adatfolyamok nem támogatottak) 

Maximális ajánlott videó bitráta 
25Mbps 

Technical conditions for 
video content 
 

We only display video content, 
not audio! 

Supported Codecs 
H.265, H.264, VP8, MPEG-2, MPEG-1 

Resolution.  
The maximum supported resolution 
is 1920x1080. 
Note that some supported VESA 
video modes have limitations.  

Supported Extensions 
.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts 
Note: .mov files with compressed 
"atoms" (i.e. metadata) are not 
currently supported. 
 

Additionally Supported Extensions 
BrightSign players support .wmv 
files that are exported from 
PowerPoint (i.e. video-only .wmv 
without .wma audio). Players also 
support .webm video with Vorbis 
audio (the Opus audio codec is not 
supported). 

Specs for H.265 
Extensions/Containers 
Support for Main and Main 10 
profiles up to level 5.1 

Specs for H.264 
Extensions/Containers 
Support for Main and High profiles 
up to level 4.2 

Specs for MPEG-1 
Extensions/Containers 
System streams only (elementary 
streams are not supported) 

Max Recommended Video Bit Rate 
25Mbps  



Javaslatok 
 

• Mindig figyeljen arra, hogy a 
tartalmak készítésekor a kijelző fizi-
kai méretének arányában mére-
tezze a szövegeket, képeket, mert 
például túl apró betűvel írt szöveg 
zavaró lehet. 
 

• Rendezvények esetében, ha van 
kívánt sorrend a megjelenítendő 
tartalmaknál, akkor a fájlok nevében 
érdemes sorszámmal jelölni a kívánt 
sorrendet, például: 
1_video.mp4 
2_videostartalom.mp4 
kep01_nyitokep.jpg 
kep02_infos.jpg 
kep03_reklam.jpg 
 

• Időszakos hirdetések esetén a 
megjelenítendő tartalmak sorrend-
jét (mivel más hirdetés is 
megjelenhet) az EOK Koordinációs 
Osztály határozza meg. 
 

• A kijelzők jellemzően 16:9 illetve 9:16 
képarányt kezelnek, ezért minden 
tartalmat ilyen arányban valamint a 
leírásban jelzett felbontásban 
készítsen el.  

 
• Ne készítsen FullHD-nál (1920 x 1080 

pixel) magasabb felbontású 
tartalmat! Ez alól az 1-es főbejárati 
LCD kijelző, illetve a főbejárati ledfal 
kivétel. 

 
 

• Powerpoint tartalom készítésekor 
készítsen önműködő bemutatót! 
A diákhoz állítson be automatikus 
időzítést és továbbítást, valamint 
állítsa be, hogy a lejátszás az escape 
gomb megnyomásáig tartson. 

Recommendations 
 

When creating content, always pay 
attention to the size of texts and images 
in proportion to the physical size of the 
display, because, for example, text 
written in too small font can be 
confusing. 
 

• In the case of events, if there is a 
desired order for the contents to be 
displayed, it is worth indicating the 
desired order with a sequence number 
in the name of the files, for example: 
1_video.mp4 
2_videocontent.mp4 
pic01_opening.jpg 
pic02_infos.jpg 
kep03_advert.jpg 
 

• In the case of periodical 
advertisements, the order of the 
contents (as other ads may appear) to 
be displayed is determined by the EOK 
Coordination Department. 
 
Displays typically use 16:9 or 9:16 
aspect ratios, so create all content in 
this ratio and in the resolution 
indicated in the description. 
 
 
Do not create content with a 
resolution higher than FullHD (1920 x 
1080 pixels)! The LCD display at the 
main entrance 1 and the LED wall at 
the main entrance are exceptions to 
this. 
 

• Create a self running presentation 
when creating Powerpoint content! 
That is, set automatic timing and 
forwarding for the slide, and set it to 
play until the escape key is pressed. 

https://support.microsoft.com/hu-hu/office/%C3%B6nm%C5%B1k%C3%B6d%C5%91-bemutat%C3%B3-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-57fc41ae-f36a-4fb5-94a3-52d5bc466037
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-self-running-presentation-57fc41ae-f36a-4fb5-94a3-52d5bc466037

