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Fekete László (1960-2017) emlékére

● Laci a mai korunk fejlesztő 
mérnöke/managere volt, korai haláláig.

● Szerencsés korban fejleszthetett: 
a vezeték nélküli technológiák és az 
internet körüli „dolgok” mestere volt.

● Az innovációt az ötlettől a megvalósulásig 
képes volt végig vezetni, bármi áron.

● Tudta, hogy csak az ötlet nem elég: 
sokkal több kell egy jó innováció 
sikeréhez.



HTE Fekete László-díj „in a nutshell”
● Dalos Ottó és Gombár György a két ötletgazdája a díjnak
● A díjat 2019-ben alapította 18 iparági szereplő köztük a HTE is. 

3 új cég csatlakozott 2022-ben, így ma összesen 21-en támogatják a díjat.
● Az Alapítók célja, hogy az innovációban aktív szerepet vállaló, 

Fekete Lászlóhoz hasonló fejlesztői életpályákat találjunk meg és 
elismerésükkel példát mutassunk a köztünk élő fejlesztők számára, 
hogy „Érdemes!”

● Nem terméket keresünk, hanem „A fejlesztőt / innovátort” szeretnénk megtalálni.
● A díjjal 1 millió forintos pénzjutalom is jár. 



A HTE Fekete László-díj alapítói



2022 a harmadik évadunk a díj történetében
● 2020-ban Nagy Gergő / EvoAid, majd
● 2021-ben Soós Gábor / Magyar Telekom volt a nyertes
● 2022-ben tíz pályázóból a három „short list-ed” pályázó:

○ Buglyó Tibor, Magyar Telekom / Preventool

○ Hortobágyi Ágoston / DoQDrive

○ Scheidler Balázs / syslog-ng / Balabit story

● Az értékelő zsűri: Dalos Ottó (Cisco) / Gombár György (Avaya) /
Magyar Gábor (BME) / Maradi István (HTE)



And the winner is...

Scheidler Balázs / syslog-ng / Balabit story



syslog-ng, a többgenerációs innováció 

Amióta IT eszközök léteznek, melyeket folyamatos üzemben kell tartani, léteznek 
rendszernaplók is. A rendszernapló látszólag triviális: időpecséttel ellátott 
események sorozata. Az esemény természetesen bármi lehet: a rendszer által 
detektált probléma vagy csak a normál használat nyomai; biztonsági incidens 
vagy egy sikeres bejelentkezés. Az első naplókat a nagyszámítógépek mellett  
még kézzel írták.
A syslog-ng a rendszernaplók begyűjtésével, kezelésével és aggregációjával
foglalkozik ma már 24 éve. Ez alatt a 24 év alatt 3 teljes generációnyi eszköz 
fejlődött ki és felejtődött el, azonban a syslog-ng a mai napig képes megújulni és 
komoly szereplő maradni ezen a területen.



Amit különösen erősnek értékeltünk

● Balázs az innovációs (élet)ciklus teljes spektrumában otthonosan
mozog / mozgott. Jól látta/látja a „kis” és a ”nagy” képet, egyaránt. 

● Kiváló Példakép a jövő generációinak, hogyan ”álljunk neki” fejleszteni 
(és hogyan fejezzük be, sikeresen!).

● Balázs munkássága során a jövőben is várható további „innovációs” munka 
és „impact” a környezetére

● A saját iparágában országhatárokon is átnyúló hatást ért el, 
amely még ma is használatban van

● És nem utolsó sorban... pénzügyileg is megáll a lábán a munkássága



Balázs, tiéd a szó!



Scheidler Balázs
syslog-ng / Balabit story



Köszönjük, hogy részt vettetek a díjátadón, 
és még egyszer gratulálunk Balázsnak!



HTE saját díjai

● HTE Életmű díj
● HTE Puskás Tivadar díj
● HTE Pollák-Virág díj
● HTE Egyesületi arany és ezüst jelvény
● HTE Támogatói díj
● HTE diplomaterv- és szakdolgozat pályázat díja(i)


