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Mítosz 

• Magyar matematika 

 

• Oktatás 

 

• Nagy nevek 
• „marslakók” emléke 

 

• „túlképzés” 



Néhány híres honfitársunk 

John von Neumann 

Andy Groove Leslie Vadasz 

John G. Kemeny Les Belady 

Charles Simonyi 

….. ….. ….. 

Laszlo Lovasz 



Londoni kiállítás a magyar szoftver 
eredményekről 

• 1983 november 14-19 

 

• Magyar nagykövetségen, Kereskedelmi Kamara szervezésében 

 

• Kb. 10 hazai intézménytől, kb. 30 szakember 

 

• Sok tárgyalás, üzletkötések előkészítése 

 

• Jelentős sajtóvisszhang 



Két „sztár téma” 

• Játékprogramok 

 

 

 

 

• (M)PROLOG 
Stein Róbert Rényi Gábor Kis Donát 

Szeredi Péter Langer Tamás 
Sipka Júlia 
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… 

… 

… 

… 









MPROLOG forgalmazás Japánban 





Néhány korai (világ)sikeres vállalkozás 

• Graphisoft 
„niche” termék olcsó 
hardverre, világméretű 
forgalmazás -> holding 

• Recognita 
eredeti OCR algoritmus sok 
nyelvre, világméretű 
forgalmazás  
-> csatlakozás a 
piacvezetőhöz 

• Kürt 
hiánypótló adatmentő 
szolgáltatás a világpiacra, 
profilbővítés: információ -
biztonság 

 

Nuance-Recognita Corp. Hungary 



Magyar Gazdasági Napok 

• 1990 október 22-24 

 

• New York, World Trade Center 

 

• Gazdasági Kamara szervezésében 
• Kádár Béla professzor, külker. miniszter 

 

•Hungarian Software:   
   Prestige, Problems, Potentials 

 



Rendszerváltás hatásai 

• Embargó ki, multik be… 

• Fejlesztők -> kereskedők 

• „manpower leasing” -> legális munkavállalás 

• Néhány multinál jelentős (K+)F kapacitás Magyaországon. Pl.: 
• Ericsson (BME együttműködés) 

• Nuance (Recognita ) 

• később TATA Consultancy Services 

• ……. 

• Pályázati pénzek, hazai + EU (már 1991-től!) 



Néhány 21. századi sikertörténet 

Balogh Péter 

Fehér Gyula 

Anka Márton 

Somlay-Fischer Ádám 



A Magyar Szoftver jelene/jövője 

• Megszűnik kuriózum lenni… 

• Normál szakmai/gazdasági folyamatokba illeszkedik 

• „Niche” területek keresése 

• Sokan dolgoznak külföldön   (más területeken is…) 
• Jelentős cégeknél ill. egyetemeken is 

• Néhányan vezető állásokban 

• Széleskörű tehetséggondozás, sikerek versenyeken 

• Startupok támogatása, inkubátorok, szakmai közélet (szubkultúra) 
• kockázati tőke !  („cápák”) 

• Szoftveres szakma elismerése  
• már akadémikusunk is van! 

 

 


