
A helyszín  
 
Bécsi út 96/B, bejárat a Doberdó út felől 
http://uni-obuda.hu 
 
Az Információtechnológia (IT) Evolúció kiállítás az Óbudai Egyetem Neumann János 
Informatikai Kar aulájában található. 
Megközelíthető: tömegközlekedéssel a 17, 19 és 47-es villamossal a Katinyi Mártírok parkja 
megálló felől vagy autóval a Doberdó útról. 
A rendezvény helyszíne akadálymentesített. 
A kiállítás és a programok ingyenesen látogathatóak. 
 
Az esemény megnevezése: Újragondolt találmányok az elektrotechnikában és az informatikában 
 
 
Az esemény leírása: 
 
A rendezvény az Óbudai Egyetem IT Evolúció állandó kiállításon számos, máshol sehol nem 
látható érdekességgel várja a látogatókat. 
A kiállítás 4 tématerületen mutatja be a legfontosabb fejlődési fordulópontokat: 

1. A számolás és számítástechnika fejlődését a körzők és abakuszoktól a zsebben 
hordozható számítógépekig. 

2. A géppel olvasható információtárolók fejlődését a lyukasztásos táraktól a szilárdtest 
tárakig. 

3. Az elektronika fejlődése a vákuumcsövektől az egykártyás számítógépekig. 
4. A számítástechnika és telekommunikáció összeolvadása a távíróktól az 

okostelefonokig. 
 

A kiállítás 2022-ben kiegészült egy olyan átfogó bemutatóval, ami az információs 
forradalmak legfontosabb, elsősorban magyar vonatkozásait mutatja be. 

 
Az állandó kiállításról szóló egyik beszámoló itt olvasható: https://fidelio.hu/vizual/erre-a-
kiallitasra-biztos-elvinnem-a-tableten-logo-gyerekemet-15232.html 
 
 
 
 
 
The venue 
 
96/B Bécsi street, entrance from the Doberdó street 
http://uni-obuda.hu/en 
 
The tittle of the program: Reimagined inventions in electrotechnics and informatics 
 
The IT Evolution permanent exhibition is take place at Óbuda University John von Neumann 
Faculty of Informatics. 
Access: by tram no. 17, 19 and 47 from Katinyi Mártírok parkja station or by car from 
Doberdó street. 



Wheelchair access is available. 
Admission is Free  
 
The event at the Óbuda University’s “IT Evolution” permanent exhibit offers to the visitors numerous 
unique artifacts and demonstrations of IT history that cannot be seen elsewhere.  The exhibition 
displays key milestones in the evolution of IT, grouped around four themes:  

1. The world of calculations and instruments used in calculations from the compass and abacus 
to pocket computers. 

2. The development of machine readable information storage devices from punch cards to solid 
state storage devices. 

3. The evolution of electronics from vacuum tubes to single-board computers.  
4. The merging of computer technology and telecommunication – from the telegraph to smart 

phones.  
 

A detailed description of the exhibition can be found here: 
https://itf.njszt.hu/324rtr4/uploads/2021/01/it_revolution_or_evolution.pdf 


