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Az MNB Elnöksége által 

kijelölt feladat 

• A Bank adatfeldolgozási rendszerének kialakítása, az 

adatfeldolgozási folyamatok megszervezése, az 

adatfeldolgozás végrehajtása és a meghatározott 

információs igények kielégítése. 



Előkészületek 

• 1963. Tanumányút Svédországban - több nagybank 

számítástechnikai rendszerének megtekintése. 

• 1965. Tanulmányút Lengyelországban - A lengyel Nemzeti Bank 

NCR 315 - ös gépének, és a Bank számítástechnikai rendszerének 

megtekintése. 

• 1966. Tanácskozás és ismertető az elektronikus adatfeldolozás 

bevezetéséről a Győr-Sopron megyei Igazgatóságon 

• 1969. Számítógép megrendelése a Honeywell cégtől 

• 1970. Kéthetes próbaüzem után a számítógép megkezdi banki 

“pályafutását” 



 

Az Adatfeldogozási Főosztály 

szervezeti felépítése 

Főosztály vezetés 

Rendszerszervezési  

Osztály 
Programozási Osztály 

Adatfeldolgozó 

Üzem Müszaki Osztály Adminisztráció 
Adatfelvétele

zési Osztály 



A  Honeywell International Inc. (USA) 1963-ban jelentette be a 200-as gépcsaládot, de a gépeket Franciaországban gyártották, 

és 1970-ig 10 modellt dobtak piacra, mindvégig kemény konkurenciaharcban az IBM 1400-as modellekkel. 

 

Magyarországon: 

 
Belkereskedelmi Minisztérium Számítóközpont (KERSzI) 

MÁV Számítóközpont 

Posta Szamítóközpont 

MNB Számítóközpont 

A Honeywell 200-as sorozatot (tervezője William L. Gordon) az IBM 1401-es számítógép versenytársaként – kinézetben 

és tudásban is nagyon hasonlít rá – vezették be a piacra az 1960-as években. A Honeywell gépei kétszer-háromszor 

nagyobb sebességgel bírtak, mint az IBM gép, ezért hamarosan piacvezető számítógéppé nőtte ki magát. 



Rendszerszervezési Osztály 
• Feladata: Az elektronikus adatfeldolgozási munkafolyamatok 

megtervezése, a különböző bankszervek igényei és saját felvetései 

alapján 

• Követelmény: Egyetemi végzettség, min. 5 év bankszakmai 

gyakorlat, idegen nyelv ismeret 

• Tervezett létszám: 15-20 fő 

• Képzés: 

• Általános rendszerszervezői ismeretek 8-10 hét Budapesten 

• A szállító cég által  szervezett tanfolyam 48 ember-hét külföldön 



Programozási Osztály 

• Feladata: A gépi utasításrendszer felépítése, szimbolikus 

programnyelvek használata, programok tesztelése és javítsa, 

programik karbantartása és dokumentásiója, stb. 

• Követelmény: 10 fő egyetemi végzettség, 10 fő érettségei, 

idegen nyelv ismeret 

• Képzés:  

• programozási alaptanfolyamok, 8-10 hét Budapesten 

• Speciális témájú, haladó tanfolyamok, 48 ember-hét 

külföldön 



Adjon meg képfeliratot. 

Adjon meg képfeliratot. Adjon meg 

képfeliratot. 



MűszakiOsztály 

• Feladata: A gépek karbantartása, javítása, a biztonságos 

üzemképes működés biztosítása 

• Követelmény: 4 fő mérnöki végzettség, 17 fő technikusi, ill. 

műszerészi képesítés, idegen nyelv ismeret 

• Képzés:  

• elméleti és gyakorlati képzés a géprendszer teljeskörű 

megismerésére, 160 ember-hét, külföldön 

• adatfelvételező gépek műszaki, konstrukciós 

ismeretanyaga, 5 fő technikus, 5 hét külföldön. 



Adatfeldolgozó Üzem 

• Feladata: Az elektronikus adatfeldolgozó berendezések valamint a 

lyukkártya berendezések kezelése. 

• Követelmény: érettségi 

• Tervezett létszám: 69 fő 

• Képzés:  

• tanfolyam 18 ember-hét Budapesten 

• üzemi gyakorlar 10 ember-hét Budapesten 

• 4 fő szervező, programozói képzés 5 hét külföldön 



Adatfelvételezési osztály 

• Feladata: Az elektronikus adatfeldolgozáshoz szükséges, 

gépileg olvasható információhordozók előállítása a 

bankszervek által ellenőrzött bizonylatok alapján 

• Követelmény: érettségi 

• Tervezett létszám: 155 fő 

• Képzés: Budapesten 



Adminisztrációs és 

Dokumentációs Főcsoport 

• Feladata: a Főosztály szakirodalmi dokumentációs 

feladatainak ellátása, anyagbeszerzés, levelezés, 

gépelési, sokszorosítási munkák ellátása 

• Követelmény: 3 fő egyetemi végzettség, 4 fő érettségi 



Speciális képzések 

• Képzés a Bank felső vezetői számára 

• Az elektronikus adatfeldolgozás tanulmányozása külföldi bankokban a 

Bank legfelső vezetőiből álló delegáció által 

• A Bank felső vezetői számára szükséges ismertető előadások 

• ügyvezető igazgatók, főosztályvezetők 

• 2-3 alkalommal 2-3 órás előadás Budapesten 

• szakmai középvezetők, területi vezetők számára ismeretterjesztő 

előadások 

• 2-3 alkalommal 4-5 órás előadások Buudapesten 



Köszönöm a 

figyelmüket. 

Forrás: MNB Elnökségi előterjesztések 

              Forint c. újság 


