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Kovács Ilma

ve további szervezők csatlakoztak a SZTAKI-hoz: 
MATISZ, SZÁMALK, Műszaki Könyvkiadó, Gá-
bor Dénes Főiskola, INFOPEN, Magyar Minőség 
Társaság. Az utóbbi években évente egy Fórum 
biztosít lehetőséget ezen új szakma képviselőinek 
a találkozóra.

Hutter Ottót a szakma és munkatársai igen nagyra 
becsülték. 2006-ban elhunyt. Emlékére alapították a 
Hutter Ottó-díjat 2006-ban: „A fi atalon elhunyt, 
az eLearning terjedésének, népszerűsítésének elő-
segítését sok ágon művelő, sokszínű tevékenységű 
szakember emléke megőrzését célzó elismeréssel 
az e-learning területén kifejtett jelentős tevékeny-
séget díjazzák.”

Az első díjazottak: 2006-ban dr. Kis-Tóth Lajos, 
az EKF rektorhelyettese, 2007-ben dr. Zárda Sarol-
ta, a SZÁMALK Zrt. Vezérigazgatója, és 2008-ban 
Könczöl Tamás, a Sulinet igazgatója. A 2009-es 
díjazott: dr. Kovács Ilma egyetemi magántanár 
(BCE), az IOK Alkalmazott Nyelvészeti Kutató- és 
Továbbképzési Központ munkatársa (Kovács Ilma 
honlap: www.kovacsilma.webs.com). Az átadási 
ünnepség jó hangulatát és emelkedettségét érzé-
keltetik a következő méltató szavak:

Dr. Zárda Sarolta, a SZÁMALK Zrt. vezérigaz-
gatója: „Nagyon izgalmas volt az idei szavazás, 
nyolc jelölt került szóba, ez nagy öröm, hisz az, 
hogy már ennyi név merült fel, akik érdemesek 
erre a díjra, magának az eLearningnek az elter-
jedését jelzi. Hosszas vita, majd egy internetes 
szavazás és az önéletrajzok értékelése után egy 
életmű-díj született. Vannak kiemelkedő teljesít-
mények évenként, szoftverek, egyebek, de olyan 
is van, amikor a díjat nem egy műért kapja vala-
ki, hanem szinte egy életműért. Ezt a díjat az idén 
Kovács Ilmának ítéltük.”

Mlinarics József, a MATISZ ügyvezető elnöke: 
„A Hutter Ottó díjat minden évben az a személy 
kapja, aki az elmúlt években az eLearning mód-
szertan terjesztése, fejlesztése és alkalmazása terü-
letén széles körben a szakma elismerésére számot 
tartó munkásságot folytatott. 2009 évben a Hutter 
Ottó díjat Kovács Ilma, a Corvinus Egyetem taná-
ra kapta. Ilmának én legszívesebben az eLearning 
Nagyasszonya címet is odaadnám. Most 30 éve 
kezdte meg oktatói munkáját a Corvinus Egyete-
men, ahol jelenleg egyetemi magántanárként dol-
gozik. Akik ismerik, azok tudják, hogy a francia 
nyelv szerelmese, a francia oktatás nagy ismerője. 
A nyelvoktatáson keresztül megismerte azokat a 
nyitott távoktatási rendszereket, melyeknek Fran-
ciaországban nagy hagyománya van. Több köny-
vet is írt erről, és próbálta lazítani Magyarországon 

Kovács Ilma Hutter Ottó-díja
2009. november 11-én, a X. eLearning Fórum kere-
tében negyedszer átadott Hutter Ottó-díjat Kovács 
Ilma kapta meg, életműve, a távoktatás területén 
kifejtett több évtizedes tevékenysége elismerése-
ként.

A díjat dr. Zárda Sarolta, a SZÁMALK vezér-
igazgatója és dr. Mlinarics József, a MATISZ – Ma-
gyar Tartalomipari Szövetség – ügyvezető elnöke 
adták át.

A SZÁMALK Zrt. új épületében (Bp. 1119 Mér-
nök u. 39.) megtartott eLearning Fórum témája az 
eLearning és az egész életen át tartó tanulás kapcsolata 
volt.

Az eLearning Fórum gondozója a Magyar Tu-
dományos Akadémia Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutató Intézetében (SZTAKI) az eLear-
ning Osztály. http://www.elearningforum.hu/

A Fórum első szervezője és szorgalmazója 
Hutter Ottó, az eLearning osztály vezetője volt. 
2002-ben tartották meg az első Fórumot, és kez-
detben évente két alkalommal is megszervezték. 
A negyedik Fórumtól, azaz 2004 júniusától kezd-
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a levelező oktatással, távoktatással, eLearninggel 
szembeni ellenállást.

Ilmában megvan az a készség, ami a mai peda-
gógusoknál sokszor hiányzik, hogy amit oktat, azt 
folyamatos önképzéssel magas szinten továbbfej-
leszti, ahogy tette ezt az eLearninggel is. A kezdő 
pedagógusoknak is példát mutatott abban, hogy 
nem a kor számít az új technológiák elsajátításá-
ban, hanem a múlhatatlan érdeklődés, melyben 
ezeket az új technológiákat meg lehet ismerni, al-
kalmazni és terjeszteni lehet.

Kovács Ilmának 13 könyve jelent meg, me-
lyek példamutató módon a Magyar Elektronikus 
Könyvtárban is megtalálhatóak. Ajánlom minden-
ki fi gyelmébe ezeket a műveket, sokat lehet belő-
lük tanulni.

Nagyon jó baráti viszonyban vagyok Ilmával, 
aki a lelkiismeretemet gyakran felébresztette az-
zal a kérdéssel, hogy az általam elméletben meg-
fogalmazott, helyesnek ítélt eLearning módszerek 
a gyakorlatban mennyire valósultak meg. Ilma, 
gratulálok!”

A maglódi MagHáz


