Kozma László
Született:1902.November 28,Miskolc
Halt:1983.November 9.Budapest
Érdeklıdés:Elektronika
Szakma:villanyszerelı

Born:Miskolc,28.November 1902.
Died:Budapest,9.November. 1983.
Interested in:electronic
Job:electrician

1902. november 28-án született Miskolcon. 1921-ben a BME-re jelentkezett, de nem vették
fel, ezért az Egyesült Izzóban mint villanyszerelo helyezkedett el. Szenvedélyesen érdeklodött
minden telefonos áramköri rajz iránt, és elkezdett angolul tanulni, hogy a dokumentumokat
eredetiben tanulmányozhassa. Tehetségét az Egyesült izzó vezeto szakemberei azzal ismerték
el, hogy ösztöndíjat adtak össze részére. Így 1925-tol a század elso felének egyik legjobb
muegyetemének, a brünni német muszaki egyetem hallgatója lett.1930-tól kezdve az
antwerpeni Bell Telphone cég mérnöke volt. Részt vett számos európai ország (Svájc,
Belgium, Hollandia, Olaszország, stb.) távválasztási rendszerének a kidolgozásában, valamint
a legújabb telefonközpontok, a 7E és az MA kifejlesztésében. A tehetséges mérnök pályája
nagyon gyorsan emelkedett, ugyanis 1934 és 1938 között – egyedül vagy társakkal – több
mint 25 szabadalmat adott be, a legenda szerint többet, mint a gyár többi mérnöke összesen.
1938 elején a gyár igazgatója megbízta hogy az alkatrészekböl készítsen számoló berendezést.
Legfontosabb eleme a 11 ívpontos kapcsológép volt.Megbízói nem hozták Kozma László
tudomására,hogy amit kifejlesztett az majd a hábóruban játszik majd szerepet. Kozma László
nem csak tervezte megis építette.A németek elfoglalták Belgiumot Kozma gépeinek
érdekében egy hajóra rakta és elküldte Amerikába h megmentse ıket. A hajót a Németek
elsülyesztették egy tengeralatjáróval. 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazták.A Budapesti
müszaki egyetem tanára a villamosmérnöki kar egyik alapítója.A Standard perben elöször
halálra majd súlyos börtönbőntetésre ítélik. Szabadulása után ismét a BME professzora lett
ahol 1955-'57megszerkeztette az ország elsı jelfogós számítógépét az MESZ-1-et, amelyet
1958-ban üzemeltetni kezdték. 1983. november 9-én halt meg Budapesten.

Laszlo Kozma
Laszlo Kozma was born on the 28th November in 1902, in Miskolc.
He applied for BME in 1921.he didn't pass into, so he got a job as an
electrician for "Egyesült Izzó". Kozma was interested in every
electronic circuit drawing passionately, and started to study English in
order to be allowed to study the documents in original one. The
specialists of the united glowing head acknowledged his talent, with a
scholarship was provided to him because of this.In this manner after
1925 for one of the largest polytechnics of the century's first half, he
had been the Brünn German technical university’s student.Since 1930
he had been an engineer in Antwerpen for Bell Telphone Company. He had taken part of in
Several European countries (Switzerland, Belgium, Netherlands, Italy, etc.) in the
development of his distance choice system, and the newest telephone exchanges, the 7E and it
in mA development.Between 1934 and 1938 more than 25 handed he in a patent, according to
the legend more, than the rest of the factory's engineers altogether. The factory's headmaster
entrusted he on 1938 of his fronts, that from the components which can be found in the
factory, which were manufactured for the telephone exchanges, let he make a counter prepare
equipment. At the beginning of 1938 the headmaster of the factory ask him to make a
calculator from components. The headmasters didn't tell him, that the machine that he had
evolved would play a role in the war. The Germans occupied Belgium, then Kozma put his
machines on a ship and send them to America to save them. The Germans sank the ship by a
submarine. He was returned with a Kossuth-prize in 1948. In the Budapest Electronic
University'teacher is the one people who maked the electrical engineer faculty. First in the
Standard lawsuit onto a death then a serious prison-punishment had he gaved. After his escape
he were again the BME's professor, where he maked the country's first receiver computer,it
called:MESZ 1,that they beginning to operate. László Kozma died in the 9th of November in
1983,in Budapest.

