
Kedves egykori SZKI-s Kollégánk! 
 
Abból az alkalomból keresünk meg, hogy az SZKI alapításának negyvenedik évfor-
dulóján, 2009 tavaszán egy emléktábla felavatásával szeretnénk emléket állítani Dr. 
Náray Zsoltnak, aki egyéb elévülhetetlen tudományos érdemei mellett létrehozta az 
SZKI-t, és azt két évtizeden keresztül sikeresen, nagy eredményeket elérve vezette. 
A tábla helye az SZKI egykori Donáti utcai székháza lesz. Az épület ma a Budavári 
Önkormányzat tulajdonában van, és az Alkotmánybíróság használja. Az avatás pon-
tos időpontját később határozzuk majd meg, és arról mindenkit értesítünk. 
A márványtáblára Dr. Náray Zsolt arcképe és az alábbi szöveg kerül: 
 

 

Dr. Náray Zsolt 
1927 - 1995 

 

a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (az SzKI) alapító főigazgatója 

Ezt az épületet az 1969-ben alapított SzKI építtette a főigazgató elképzelései szerint. 

Az SZKI a felfutó magyar számítástechnika egyik meghatározó műhelye volt. 

Kisugárzása máig érvényesül. 

Az emléktáblát az SzKI megalapításának 40. évfordulóján állították hálás és nem felejtő 
munkatársai. 

2009. 

 

 
Amennyiben elmondhatod azt, hogy szakmai-emberi fejlődésedet legalább is rész-
ben az SZKI-s múltadnak köszönheted, hogy az ott eltöltött évekre úgy tudsz vissza-
emlékezni, mint életednek egy kellemes időszakára, akkor gondolj arra is, hogy 
mindezt egykori főigazgatónk tette lehetővé azáltal, hogy a mindannyiunk által ismert 
szakmai és emberi légkört biztosította. Intézetünk egyedülálló szigetet jelentett az 
akkori magyar valóságban, ahol az előmenetel és boldogulás egyetlen feltétele a 
szakmai teljesítmény volt. Ugyancsak kiemelkedett akkori környezetéből gyakorlatias 
és jó értelemben vett üzleti szellemiségével. 
Azt kérjük, hogy lehetőségeidhez mérten járulj hozzá a tábla elkészítésének és az 
avatásnak a költségeihez. A várható összes költség mintegy 500.000,– Ft. A felaján-
landó összeg nagyságát nem határozzuk meg, mindenkire rábízzuk, hogy anyagi 
lehetőségeit figyelembe véve adakozzon. Egyúttal kérünk, hogy SZKI-s ismerőseid-
nek szólj az akciónkról, hátha ő hiányzik a listánkról, és ezért nem tudjuk személye-
sen értesíteni. 



A megvalósításhoz létrehoztunk egy bizottságot, melynek tagjai: 
1. Dömölki Bálint 
2. Gyenes Mária 
3. Jobbágy Tibor 
4. Kovács Ervin 
5. Kovács Győző 
6.  Mannhardt Endre  
7. Náray Gábor Zsolt 
8. Németi Tibor 
9. Reszler Ákos 
10. Szekér Judit 
11. Végső László 

A lebonyolítás céljaira nyitottunk egy bankszámlát. Minthogy számlát nyitni csak hiva-
talosan bejegyzett cég/társaság, vagy természetes személy nevére lehet, így az 
utóbbit voltunk kénytelenek választani. Ennek megfelelően a számlát két személy, 
Végső László és a tábla készítésének ötletadója, Jobbágy Tibor nyitotta meg. A két 
számlatulajdonos garantálja, hogy a számláról, melyre az adakozók a pénzt átutalják 
vagy befizetik, kizárólag a tábla elkészítésével és felavatásával kapcsolatos költsé-
geket, valamint a számlafenntartás költségeit fedezik. A számla kivonatainak másola-
tát a bizottsági tagok havonta megkapják, és azokat — igény esetén — minden ada-
kozó számára hozzáférhetővé teszik. 

Az OTP-nél nyitott számla adatai: 
Számlatulajdonos: Jobbágy Tibor és Végső László 
Számlaszám: 11773016-00067094 
IBAN: HU41117730160006709400000000 
BIC (SWIFT): OTPVHUHB 

Amennyiben a befizetések összege meghaladja a felmerülő költségeket, akkor a 
megmaradt összeget — annak nagyságától függően — vagy visszautaljuk az ado-
mányozóknak, vagy valamilyen egyeztetett (például jótékonysági) célra használjuk 
fel. Az adakozók listáját az összeg megjelölése nélkül az avatáson közreadjuk. 
 

a Bizottság tagjai 
Budapest, 2008. december 8. 
 
Kapcsolattartási adatok: 
 
1. Végső László 2. Jobbágy Tibor 
    E-mail: Laszlo.Vegso@lingua.hu     E-mail: Jobbagy.Tibor@lested.hu 
    Tel.: 202-0202 / 20-967-8198     Tel.: 355-5390 / 70-542-5174 
 


