
Javaslat a 2008. évi Hungarnet Díjra 
 

Már a tavalyi, első évben átadott Hungarnet díjazottak nevéből is kiderült, 
hogy a díj egyik funkciója az lehet, s főleg az első időkben, hogy kifejezze háláját 
és elismerést a magyar hálózati közösség olyan személyeknek, akik alapvető 
szerepet játszottak a nagyterületű hazai hálózati kultúra megteremtésében. 

Ha ezt az attitűdöt elfogadjuk, akkor igazából a közösség tagjai számára 
csak leírni kell Zimányi Magda nevét, különösebb indoklás nélkül akár, hiszen 
mindnyájan tudjuk, emlékszünk rá, hogy a HBONE egész története során, 
annak legkülönfélébb vonatkozásaiban, részt vett a közösség munkáiban.  

Zimányi Magda nem csupán kitűnő szakembernek mutatkozott ezekben a 
pionír küzdelmekben, hanem különleges adottságú, önzetlen közösségi ember-
nek is, aki ráadásul azokhoz a pontokhoz tudta „odatenni” magát, ahol valóban 
fontos kérdésekről volt szó. Ez rögtön meglátszik, ha a teljesség igénye nélkül 
említünk néhány olyan mozzanatot, ahol nem csak jelen volt Magda, hanem 
meghatározó személyisége, némely esetben vezetője volt az adott projektnek. 

Munkahelye a KFKI hagyományosan élenjáró szerepet játszott a hálózati 
technológiák, programok és szokások használatában és kialakításában, ő maga 
pedig korán és sokáig tagja volt az NIIF műszaki irányító testületének, a 
Műszaki Tanácsnak és ott olyan fontos kérdéseknek maradt mindig is kezde-
ményező és kritikus őre, gazdája, mint pl. a felhasználói szabályzat (AUP). Vagy 
említhetnénk a Magyar Elektronikus Könyvtár ügyét, amely projektnek ma is 
aktív résztvevője, meghatározó alakja. Hallatlan precíz értékrendje és szakmai és 
erkölcsi ítéletének megbízhatósága tette őt alkalmassá, hogy az NIIF sokszor 
kritikus helyzetben „tetemrehívott” Etikai Bizottságának első megválasztott 
elnöke legyen. Zimányi Magda kezdetektől úttörő szerepet vitt a középiskolák 
internetes kapcsolódásának előmozdításában, nagyon fontos szerepet játszva 
ebben a hazai internet kultúra terjesztésében.  

S nem lehet számba venni a sok megfontolt és kifejezetten bölcs hozzá-
szólást, javaslatot, kidolgozott munkaanyagot, amellyel a hazai hálózat leg-
különfélébb témáiban segítette és segíti a közös munkát. 

Mindezek alapján úgy gondolom, illendő és szép gesztus lenne, ha a 
Hungarnet Egyesület ezzel a kitüntetéssel köszönné meg Magdának az elmúlt 
majd 20 esztendős, hálózati közösségért kifejtett önzetlen munkáját.  
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