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1. Status quo (1976. júl. 15.)

Számítástechnikai képzés

Budapest

Székesfehérvár

Számítástechnika Tanszék
Számítástechnika szak

• Műszaki szervező ágazat (1 n. + 1 e. tk)

Számítógéptechnikai Intézet

• Számítógépgyártó ágazat (2 n. + 1 e. tk)

• Számítógépek üzemeltetése ágazat (elf.)

Székesfehérvár



R20 Számítóközpont

Elfogadott beruházás (Óbudán)

(Megvalósult 1978 tavaszán Az A-épület volt konyhájában)





Ivanyos Lajos tanszékvezető KFKI

Dr. Sima Dezső mb. tanszékvezető

Tanszékvezetés



2. Tánc a kés élén (1. felvonás) 1976-79

Kiváltó okok

a) OM - Fejér Megyei Tanács - Videoton Rt. Megállapodás

a számítástechnikai szakemberképzés fejlesztéséről 
Székesfehérvárott







Alapelvként kimondható, hogy e párhuzamosság fenntartása – a 
kedvező körülmények kialakulása következtében – indokolatlan a 
szellemi erők és az anyagi eszközök szétosztottsága miatt.

Ezért a műszaki specialisták képzését egy helyen szükséges 
megvalósítani. Legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb megoldásnak 
látszik a székesfehérvári kihelyezett tagozat fejlesztése, az 
elhelyezési, a személyi feltételek, valamint az eszközberuházások 
bővítésével. Ez esetben a jelenleg Budapesten működő műszaki 
szakember képzést Székesfehérvárra telepítve lehet folytatni az 
előbbiekben megfogalmazott oktatási célkitűzésekkel.



b) A KKVMF tartalmi és szervezeti korszerűsítése (1977 - 1979)

(Karok, tanszékek           Intézetek) 



OM megállapodás

1977 – 1979
Viták-

egyeztetések

1977 – 1979
Viták-

egyeztetések

Korszerűsítés

Kompromisszum



Szervezeti felépítés (1979. május 1.)

Bp.

Szfvár.

Matematikai és Számítástechnikai Intézet (MSzI)

(Számítástechnika Tanszék, R20 Központ,
TT Tanszék matematika csoportjai)

Számítógéptechnikai Intézet (SzTI)



Számítástechnikai szakképzés

Bp.     MSzI

Szfvár SzTI

Számítástechnikai rendszerek szak (1 tk)

Számítástechnikai eszközök szak (2 tk)

• Számítógépgyártó szakirány

• Számítógép üzemeltető szakirány



A Számítástechnikai Tanszék Óbudára telepítése

Óbudai A-épületbe, az R20 Központ mellé
(Árpád Gimnáziummal közös épület)





Kiváltó okok

a) KGM vélemény az új képzési struktúráról (1980. ápr.)

3. Tánc a kés élén 1980 (2. felvonás)





b) Rendszerszervező képzés bevezetése



1980. május?



A verzió: VTI SzTI

B verzió: SzSzA szak (számítástechnika súlyponttal) MSzI

C verzió: SzSzA szak (szervezés súlyponttal) MSzI

KGM vélemény Szervező képzés



C verzió



C verzió kivédése

KGM Oktatási Osztály –
Dr. Sima Dezső egyeztetés

„A szükséges anyagokat áttanulmányozva a 
KGM képviselői célszerűnek és szükségesnek 
tartják egy számítástechnika alkalmazás 
orientációjú szak megindítását a KKVMF-en
Budapesten.”



KGM vélemény Szervező képzés

Viták-
egyeztetések

Viták-
egyeztetések

B verzió

Szervezés és számítástechnika szak (Számítástechnikai súlyponttal)
• Számítástechnika alkalmazása szakirány

• Villamosipari termelésirányítás

Bp, 2 tankör



4. Stabilizáció és fejlődés (1)

1985 Informatika szak (2 éves szaküzemmérnöki szak)

1987 Informatika szak Műszaki informatika szak

1981-1999 Mérföldkövek







1994 BCS/IEE akkreditáció

BEng (BSc + Good engineering praxis)



2000 BMF integráció Neumann János Informatikai Kar



4. Stabilizáció és fejlődés (2)

2000 - 2010 

• Háromszintes képzési kínálat (BSc, MSc, PhD 2004/2008/2009) 

• Új kari épület (2005)

• Óbudai Egyetem (2010)





Köszönöm a figyelmet!





További diák



Számítástechnika szak Bp. Székesfehérvár

Számítógépgyártó ágazat

Műszaki szervező ágazat 

A megállapodás lényege



1976 szept. Számítástechnikai képzési irányelvek kidolgozása

OM Hardware Munkabizottság

 Számítástechnikai mérnök képzés

 Számítástechnikai üzemmérnök képzés

• Számítástechnikai berendezések gyártása

• Számítástechnikai berendezések üzemeltetése

• Számítógépek ipari alkalmazása

• Számítógépes információs rendszerek

4 ágazat





1978 tavasz R20 számítóközpont Óbudán 
A épület (volt konyhájában)



1977 – 79 KKVMF
Szervezeti és tartalmi korszerűsítés

(Intézetesítés)

Számítástechnikai Szakbizottság (SzSzB)

Elnök: Szentiványi Tibor
(NJSZT Számítógéptudományi Szakosztály vezetője)





két intézet:

Budapest: Matematikai és Számítástechnikai Intézet (MSzI)
Számítástechnikai Tanszék, R20 Számítóközpont,
TT Tanszék matematika csoportjai

Számítástechnika rendszerek szak

Székesfehérvár: Számítógépek Intézet

Számítástechnika eszközök szak

Szakirányok:

• számítógépgyártó

• számítógép üzemeltető

MSzI székhelye Óbuda A épület

1979-ben Számítástechnikai Tanszék Óbudára költözik



1980 szept.
MM kifogás 
a számítástechnikai rendszer szakkal szemben
(a KGM véleménye alapján)



1980 szept. Szervezés és számítástechnika szak kidolgozása,
Elfogadása (1. tankör nappali + 1. tankör esti)











1977 – 1979
Viták-

egyeztetések

1977 – 1979
Viták-

egyeztetések

a) b)

Kompromisszum









2004 Műszaki informatika BSc

2005 Mérnök informatika BSc

2005 Új épület
2006 Kari vezetőváltás 

Prof. Sima Dezső Prof. Szeidl László

2008 Mérnök informatika MSc

2009 Alkalmazott Informatika Doktori Iskola

2010 Óbudai Egyetem

4. Stabilizáció és fejlődés (2)

2000 - 2010 

• Háromszintes képzési kínálat (BSc, MSc, PhD) 
• Új kari épület
• Óbudai Egyetem



3. Tánc a kés élén (2. felvonás)

Kiváltó okok

a) KGM vélemény (1980. ápr.)

3. Tánc a kés élén (2. felvonás)

Alapelvként kimondható, hogy e párhuzamosság fenntartása – a 
kedvező körülmények kialakulása következtében – indokolatlan a 
szellemi erők és az anyagi eszközök szétosztottsága miatt.

Ezért a műszaki specialisták képzését egy helyen szükséges 
megvalósítani. Legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb megoldásnak 
látszik a székesfehérvári kihelyezett tagozat fejlesztése, az 
elhelyezési, a személyi feltételek, valamint az eszközberuházások 
bővítésével. Ez esetben a jelenleg Budapesten működő műszaki 
szakember képzést Székesfehérvárra telepítve lehet folytatni az 
előbbiekben megfogalmazott oktatási célkitűzésekkel.



Alapelvként kimondható, hogy e párhuzamosság fenntartása – a 
kedvező körülmények kialakulása következtében – indokolatlan a 
szellemi erők és az anyagi eszközök szétosztottsága miatt.

Ezért a műszaki specialisták képzését egy helyen szükséges 
megvalósítani. Legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb megoldásnak 
látszik a székesfehérvári kihelyezett tagozat fejlesztése, az 
elhelyezési, a személyi feltételek, valamint az eszközberuházások 
bővítésével. Ez esetben a jelenleg Budapesten működő műszaki 
szakember képzést Székesfehérvárra telepítve lehet folytatni az 
előbbiekben megfogalmazott oktatási célkitűzésekkel.





A verzió: VTI SzTI

B verzió: SzSzA szak (számítástechnika súlyponttal) MSzI

C verzió: SzSzA szak (szervezés súlyponttal) MSzI

KGM vélemény Szervező képzés

?




