
Sántáné-Tóth Edit

Az  ELTE Informatikai Kar 
vendégoktatója





Első találkozásunk

• Edittel az INFELOR Rendszertechnikai  Vállalatnál 
találkoztam először 1972-ben, amikor kezdő 
szakemberként beléptem a vállalathoz.

• Közös almamáterünk a József Attila Tudományegyetem 
Szeged.

• Edit másik négy társával  együtt a második évfolyamon 
végzett 1961-ben alkalmazott matematikusként 
Szegeden.

• Az INFELOR a 70-es évek elején az egyik legnagyobb 
számítástechnikai cége volt hazánknak.

• Pezsgő szakmai élet, baráti légkör jellemezte a 
munkatársi közösséget.



Editék generációjától tanultuk a 
szakmát

• A szegedi évek nagyon jó alapokat adtak matematikából és Kalmár 
László professzor úr jóvoltából a számítástechnika elméleti 
alapjaiból is.

• A gyakorlati tudást az INFELOR-ban szereztük meg különböző 
feladatok megoldása közben, valamint a heti rendszerességgel 
tartott szakmai szemináriumokon.

• Ilyen volt például, amikor Dömölki Bálint kezdeményezésére , 
Sántáná-Tóth Edit tudományos munkatárs irányítása mellett 
szemináriumi munka keretében feldolgoztuk Zohár Manna 
Mathematical Theory of Computation című könyvét. 

• Ez képezte az alapját az 1981-ben a Műszaki Könyvkiadó által 
megjelent fordításnak: Zohar Manna Programozáselmélet címmel.



Az INFELOR a magyar informatika 
hőskorának meghatározó intézménye

• Erről többek visszaemlékezéseiben  
olvashatunk:

• Mojzes I. – Tajigás J.: Mozaikok a magyar 
informatikából, 2005. Dömölki Bálint 70. 
születésnapjára.

• Havass Miklós: A SZÁMALK és elődei, 
Budapest, 2011.

• Havass Miklós: Ifjan-Éretten-Éltesen, TVE 
Mérnökiroda Kft., Miskolc-Budapest 2015.



Az INFELOR és a felsőoktatás 
kapcsolata 

• Az INFELOR munkatársai  a hetvenes évek 
elejétől jelen voltak a felsőoktatásban:
– Dettrich Árpád Szegeden oktatott a programozó 

matematikus szakon, számos hallgató 
diplomatémájának vezetője volt.

– Dömölki Bálint, Bedő Árpád, Havass Miklós, 
Kertész Ádám, Laborczi Zoltán speciális 
előadásokat tartottak az ELTE programozó 
matematikus hallgatói számára már az 1972/73 
tanév első félévében.



Sántáné-Tóth Edit az Oktató

• Edit nyugdíjas éveiben meghívott előadóként több 
intézményben tartott előadásokat: Dunaújvárosban, a 
Budapesti Műszaki Főiskolán, az ELTE Informatikai 
Karán, Veszprémben, Kolozsváron, Sopronban.

• Rendszeres előadója volt az INFORMATIKA a 
Felsőoktatásban című konferenciáknak.
– Például az ELTE IK előadójaként társszerzője volt a 

„Krétaprogramozás” Kalmár László vezetésével (az 
informatika oktatásának kezdetei Szegeden) című  cikknek 
2005-ben vagy

– A Budapesti Műszaki Főiskola színeiben a Döntéstámogató 
rendszerek oktatásának tapasztalatai a felsőoktatásban  
című cikknek 2008-ban.



Tevékenysége az ELTE-n

• 1993-2003 között aktív oktatási tevékenységet 
folytatott a TTK Numerikus és Gépi Matematika 
Tanszékén.

• 2003-2012 között az Informatikai Kar 
Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai 
Tanszékén.

• 2000-2017 között záróvizsga bizottsági tag a 
programtervező matematikusok Benczúr András 
professzor úr vezette bizottságban.
– Edit a vizsgáztatás mellett a jegyzőkönyveket is 

elkészítette nagyon gondosan.



Oktatási témái

• Mesterséges Intelligencián belül: 
bizonytalanságkezelés, ismeretalapú és 
szakértő rendszer technológia, szakértő 
rendszerek, ismeretszerzés, ontológia, 
ismeretalapú rendszerek fejlesztésének 
módszertani és oktatási kérdései. 

• Döntéstámogató rendszerek.



Az oktatást segítő tananyagai az ELTE-n

• A különböző intézményekben megjelent 
tankönyvként is használt könyvei mellett több 
tansegédletet készített az ELTE hallgatói számára:
– Sántáné-Tóth E.: „Az M.1 shell ismertetése”, ELTE 

Általános Számítógéptudományi Tanszék, Budapest, 
1997, 12 old.

– Sántáné-Tóth E. (szerk.): „Tallózás a tudásalapú 
technológia világában – Hallgatói esszék”, ELTE IK, 
Budapest, 1997–2004. 

– Sántáné-Tóth E.: „Ontológia – oktatási segédlet”, ELTE 
IK, Budapest, 2003- 2005. 



Örök érvényű könyve

• Sántáné-Tóth Edit: A számítástechnika 
felsőfokú oktatásának kezdetei 
Magyarországon, Typotex Elektronikus Kiadó 
Kft., 2012

– Dedikált példányát könyvespolcomon őrzöm.



Sántáné-Tóth Edit az EMBER

• Pár év megszakítással 1972-től 50 éven keresztül 
nyomon követhettem Edit pályáját.

• Egy nagyszerű közösségi embert ismertem meg 
személyében, aki nagy empátiával fordult 
embertársaihoz.

• Szakmai és oktatási tevékenységét maximális 
odaadással és segítőkészséggel végezte.

• Precíz munkavégzése legendás volt szakmai, oktatói és 
informatikatörténeti kutatásai területén is. 

• Emberi tartása példaértékű volt.
• Oktatói tevékenységét az ELTE Informatikai Karán 

Vendégoktatói címmel ismertük el.



Edit, köszönjük!

az ELTE IK közössége


