
 
 

Meghívó  
A   Neumann   János   Számítógép-tudományi   Társaság   Informatika   Történeti   Fóruma   (NJSzT ITF),   és   az  
Óbudai  Egyetem tisztelettel  meghívja  a  magyarországi  informatika  fejlődésében  meghatározó  szerepet  játszó   

Nagy  Számítástechnikai  Műhelyek 

sorozat következő  rendezvényére,  melynek  témája:  

A  MALÉV  és  a  magyar  polgári  repülés informatikai  törtéte 
 

A  rendezvény időpontja: 2013. december 13. péntek  
Helyszíne: Óbudai  Egyetem  (Budapest III., Bécsi  út  96/B) F09. Terem                             
A program:  
14:00 - 15:00 Érkezés,  regisztráció,  kötetlen  beszélgetés                   
15:00 - 15:10 Kutor  László, az ITF  elnökének  köszöntője,       
           Molnár  András, az  Óbudai  Egyetem  Neumann  János  Informatikai  Kar  dékánjának köszöntője 
15:10 - 15:25 Ballai  János, a  MALÉV  Számítástechnikai  osztály  alapító  vezetője,  SITA  képviselő 
            A  MALÉV  informatikájának  történeti  áttekintése       
15:25 - 15:45 Gonda Zsuzsanna, a MALÉV  Informatikai  vezető,  SITA,  SABRE,  Lufthansa  Systems                          
            A  repülési  informatika  sajátossága         
15:45 – 16:05 Esterházy  Béláné, a  MALÉV  utas  helyellenőrzés  és  automatizálás  vezetője,  SITA  delegált 
                       Egy  korszak  elkezdődött:  az  utas  helyfoglalási  folyamatok  automatizálása 
16:05 – 16:20 Ballai  János, a  MALÉV  Számítástechnikai  osztály  alapító  vezetője,  SITA  delegált 
  Az  első  utaskezelési  rendszer 
16:20 – 16:40 Berényi-Gábor  Ágota, MALÉV,  Budapest  Airport,Celebi  Handling  Informatika, SITA 
  Utasrendszerek  és  - tájékoztatás  további  fejlődése  légitársasági  és  repülőtéri  környezetben, 
16:40 – 17:00  Szünet 
17:00 – 17:20 Csányi  István, a  MALÉV  Operations  Control  és  Cargo,   a CCS Hungary alapítója  és  vezetője 
  Légi  áruszállítás  automatizálása  Magyarországon 
17:20 – 17:30 Ballai  János, a  MALÉV  Számítástechnikai  osztály  alapító  vezetője,  SITA  delegált   
  Repülőgépek  műszaki  karbantartási  és  anyaggazdálkodási  rendszerei  
17:30 – 17:45 Berényi-Gábor  Ágota,  MALÉV,  Budapest  Airport,  Celebi  Handling  Informatika,  SITA 

Gonda Zsuzsanna, a MALÉV  Informatikai  vezető,  SITA,  SABRE,  Lufthansa  Systems 
  Légitársasági  üzemirányítás  rendszerei                     
17:45 – 18:00 Horváth  István, vezető  beosztások: MALÉV  Operations  Control,  Cargo,  külképviselet   

Informatika  szerepe  a  légitársasági  fejlődésben - egy  vezető  szemszögéből 
18:00 – 18:15 Körmöczy  György, MALÉV  Operations  Control,  külképviselet 

Egy  MALÉV  felhasználó  emlékei  az  automatizálásról 
18:15 –  Zárszó,  hozzászólások, kötetlen  beszélgetés,  

Tanulmány és  háttér  irodalom elérhető  az  itf.njszt.hu oldalon, valamint a http://kutatas.aircargo.hu/ címen. 
 
Minden  érdeklődőt  szívesen  látunk!   Ha  tud  olyan  kollégáról,  akit  érdekelhet  a  rendezvény,  kérjük,  értesítse. 
Részvételi  szándékát kérjük  a  rendezveny@njszt.hu címen  2013. december 8-ig jelezni! 

Budapest, 2013. november 28.      az  NJSzT  ITF  vezetősége 
 
 

A  rendezvény  támogatója:    

 

http://web.itf.njszt.hu/wp-content/uploads/2013/10/pdf-V%C3%89GLEGES-B%C3%A1lintnak-magyar-rep_inf_t%C3%B6rt%C3%A9nete_linkekkel_GZS-BJ_24-Oct2013.pdf
http://web.itf.njszt.hu/wp-content/uploads/2013/10/Gonda-Zsuzsanna-Repulesi-Informatika-konyv-SZAK-Kiado-2005-NJSZT-publikacio.pdf
http://itf.njszt.hu/
http://kutatas.aircargo.hu/
mailto:rendezveny@njszt.hu

