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A kondorosi származású Szuhaj Mihály informatikus a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének informatikai csoportvezetője, illetve az Informatika a 

Látássérültekért Alapítvány vezetője. Az általa vezetett alapítvány honosíttatott egy amerikai 

képernyőolvasó programot, amellyel a vak emberek használni tudják a Windows szoftvert. 

Emellett részt vettek egy ingyenes internetes hírfelolvasó program elkészítésében. Az 

alapítványa rendszeresen pályázik különböző forrásokra ahhoz, hogy a szoftvereket minél 

több látássérült számára ingyenesen juttathassák el.  

 

Szuhaj Mihály tízéves korában vesztette el látását. Szülei a nyolcvanas években vásárolták 

meg neki az első magyar beszélő számítógépet, amelyen első programjait tervezete. Az ELTE-

n programozó, programtervező matematikus és informatikatanári diplomát szerzett.  

 

Első munkahelyén fejlesztette ki azt a szoftvert, amelynek segítségével beszélő 

számítógéphez alkotott felolvasó szoftvert. A Recognita Reader 3.0 nevű szoftver 1997-ben 

elnyerte az Európai Unió Információs Technológiai Díjat. Szuhaj Mihály elmondása szerint 

munkájának legfontosabb célja, hogy az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségekkel 

segítse sorstársait, s ezáltal hozzájáruljon életminőségük javításához. 

Szuhaj Mihály 2003-ban elnyerte a Magyar Hírlap által alapított Év embere díjat. A látássérült 

emberek számára szoftvereket tervező világtalan informatikus az elismerést a lap 

főszerkesztőjétől, Szombathy Páltól vette át a budai Várszínházban tartott ünnepségen.  

 

"Egy olyan embert választottunk, aki sérült látással is jobban lát, mint sok látó közöttünk, aki 

hátrányos helyzetéből mások számára is hasznos előnyt kovácsol, aki veszteségéből képes 

volt nyereséget nyerni" - méltatta az idei díjazottat Vizi E. Szilveszter, az Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke, a díjat odaítélő kuratórium elnöke.  



 

Szuhaj Mihály olyan számítógépes programot 

hozott létre, amely az olvasható szöveget 

hallhatóvá változtatja, "s ezzel milliónyi kaput 

nyitott ki azok számára, akik előtt e kapuk 

örökre zárva maradtak", alapítványt hozott 

létre, hogy megsegítse sorstársait - tette hozzá.  

 

A számítástechnika óriási lehetőséget jelent a 

látássérültek számára, és közelebb viszi őket az 

épek társadalmához - mondta Szuhaj Mihály, 

aki szerint személyén keresztül mindenki 

elismerésben részesül, aki a hátrányos 

helyzetűek csoportjaiért dolgozik.  

 

Szombathy Pál az MTI-nek elmondta: a hetedik alkalommal kiosztott elismeréssel olyan 

embereket kívánnak díjazni, akik valamilyen kiemelkedő, a társadalom számára hasznos 

dolgot alkottak.  
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