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                           Intézmény rovat 



 

 Az Adattárnak ebben a rovatába gyűjtjük a magyar informatikatörténet számítástechnikai, 
szervezési, egyesületi-társadalmi szervezetek, államigazgatási-hatósági szervek, oktatási 
intézményeinek-vállalatainak adatait. A jobb kezelhetőség érdekében  

• Vállalat: számítástechnikai, szervezési témában fejlesztő, gyártó, forgalmazó, kutató, stb. 
cégek  

• Egyéb Intézmény: egyesületi-társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, államigazgatási-
hatósági szervek csoportosítást alkalmazzuk.  

  A Vállalat és Egyéb Intézmény gomb megnyomása után egy táblázatot találunk, alfabetikus 
sorrendben felsorolva a beazonosított vállalatok/egyéb intézmény neveivel.  Ha egy 
vállalat/egyéb intézmény nevére „klikkelünk”, akkor egy adatlap formájában megjelennek az 
illető vállalat/egyéb intézmény legfontosabb adatai. Egy-egy vállalat/egyéb intézmény 
sorában a már fellelt további információkra való hivatkozások is megtalálhatók,  továbbá 
hivatkozások a Tanulmányok , Termékek és a Személyek rovatra, a Képtár, Videótár 
menüpontokra megfelelő ikonok segítségével. 

  A felsorolásokban találhatók olyan vállalatok/egyéb intézmények is, amelyekről még nincsenek 
további információink. Az információk gyűjtéséhez kérjük a kedves olvasó segítségét is, 
leírással, vagy releváns személy koordinátáinak megadásával, akár további érdekességek, 
leírások, információk megadásával az adott Intézménnyel kapcsolatban. Ehhez kérjük az 
Információs űrlap gomb megnyomásával elérhető űrlap (esetleg részleges) kitöltését. 

 

Informatikatörténeti Adattár 

http://itf.njszt.hu/?page_id=6318
http://itf.njszt.hu/?page_id=6486
http://itf.njszt.hu/?page_id=6486
http://itf.njszt.hu/?page_id=4019


Intézmények-vállalatok 

• MMG 
• MNB Számítóközpont      
• MN-REVA 
• MOM 
• MTA KFKI                           
• MTA Kibernetikai KCS 
• MTA Matkutató 
• MTA Méréstech. Müszer. I. 
• MTA SZTAKI 
• Műszertechnika 
• MÜM SZÁMTI 
• MÜSZI 

 

http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MMG.doc
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MNB ppt.rtf
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MN-Reva int%c3%a9zet.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MN-Reva int%c3%a9zet.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MN-Reva int%c3%a9zet.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MTA KFKI.doc
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MTA_KKCS.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/MTA SzTAKI.doc
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/M%c5%b1szertechnika.doc
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/intezmenyek/adatlap/vallalat/M%c3%9cSZI Rt.doc
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2013/12/Kepek_16.0x.ppt
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2012/09/magyar_nephadsereg.pdf
http://mek.oszk.hu/07400/07472/07472.pdf
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/?p=391
http://youtu.be/33qsfv4Mg6s
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2013/12/Kepek_16.0x.ppt
http://itf.njszt.hu/?p=391
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Rendszerek/ref_01.zip
http://itf.njszt.hu/?p=391
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2012/09/magyar_nephadsereg.pdf
http://youtu.be/33qsfv4Mg6s
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2012/09/magyar_nephadsereg.pdf
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/2012/09/magyar_nephadsereg.pdf
http://itf.njszt.hu/?p=391
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx
http://itf.njszt.hu/23r4r23r/uploads/Tanulmany_Adatlapok/Sip_inf.docx


Intézmények-adatlap 
GRKCs (Gazdasági és Rendszertechnikai Kutatócsoport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az alapítás időpontja: 1964. 
A cég központjának címe: Budapest V. kerület, Fehérhajó utca 1.  
Alapítók (személy és/vagy intézmények): 
• Az OMFB Vámos Tibor vezetésével 1964-ben hozta létre az Automatizálási Kutató Intézet Gazdasági és Rendszertechnikai 
• Kutató Csoportját. Az OMFB-ben a GRKCs-t Sebestyén János felügyelte. 
• 1968-ban Kis-Jovák József volt a GRKCs vezetője. 
A tevékenység legfontosabb céljai, területei: A GRKCs-ban 3 elkülönült tevékenység folyt. 
Az intézmény és a számítástechnika terület főbb projektjeik vezetői: 
• 1, Az alapító OMFB szakmai munkáját (elemző tanulmányok kidolgozása) segítő, támogató részleg (főosztály) 
• 2, Az elsődlegesen a Magyar Gumiipari Vállalat, majd a Magyar Alumíniumipari Tröszt irányítási és információs rendszerének 

elemzését majd szervezetfejlesztését és számítógépesítését végző főosztály (Dr. Edelényi László vezetésével) 
• 3, A Digirad üzemi irányító és adatfeldolgozó rendszert fejlesztő főosztály (Németh Pál vezetésével) 
Gyártmányok/fejlesztések/termékek: 
• A Digirad fejlesztés eredményeit az 1968. augusztus végén - szeptember elején Esztergomban megrendezett 

számítástechnikai kiállításon bemutattuk, erről az Informatika Elektronika lapban megjelent publikáció. A fejlesztést a GRKCS 
munkatársai (Konczér Oszkár, Fodor Dezső, Vörös Gábor, Ivánka Gabriella, Bellus János, Sipka László stb.) mellett külső 
munkatársként Drasny József, MTA Számítástechnikai Központ), Bánhegyi Ottó ( VILATI), Grosics Gusztáv és Lajta Károly 
(Telefongyár) is segítette, a Digirad egyes egységeinek legyártása a Telefongyárban és a Vilatiban történt, mivel a GRKCs 
megfelelő színvonalú kivitelező kapacitással és technológiával nem rendelkezett. 

Az intézmény fontosabb átalakulási története: 
• Kiss Jovák József GRKCs igazgató 1968.09.01-tól az EFKI igazgatói posztjára került kinevezésre. Ettől kezdődően az Infelorba 

történő átmenetet Turányi Gyula vezette le Dr. Németh Lóránd Infelor igazgatóval együttműködve. 
A Németh Pál által vezetett részleg csak formálisan került át az Infelorba, mivel már 1968 júniusától kezdve az OMFB-től 
kapott, az ESZR rendszer nemzetközi együttműködés hazai feladatainak előkészítésén és szervezésén dolgozott a Pesti Lajos 
KSH elnökhelyettes és Kiss Árpád OMFB elnök megállapodása alapján (Erről Pesti Lajos részletesen beszámolt az NJSzT ITF 
Számalk megemlékezésére készült dokumentumban is). 

Forrás: http://users.atw.hu/szki/bemutatkozas/szki/nemeth_pal.pdf, illetve Németh Pál -tól kapott információk. 
  

 

http://users.atw.hu/szki/bemutatkozas/szki/nemeth_pal.pdf


Intézmények 
Székházak-1 



Intézmények 
Székházak-2 



Intézmények 
Székházak-3 


