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AZ IMPORT GÉPEK SOFTWARE ELLÁTÁSA ÉS A FELHASZNÁLÓK TÁMOGATÁSA

VIDOR TAMÁS



Főbb témák
• A NOTO-OSZV 1973. évi megalakítása és funkciói

• Az operációs rendszer kézikönyvei magyar változatának megjelentetése

• Software tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatás beindítása

• Bizonyos általános célú alap- és alkalmazási szoftverek nyugat-európai illetve 
amerikai forrásból való beszerzése és forgalmazása

• Megállapodás az IBM Magyarország vezetésével különböző alap- és 
alkalmazási szoftverek átvételéről 

• ESZR Software Klub beindítása az NJSZT keretében

• Negyedévenként megjelenő ESZR Software folyóirat kiadása

• A számítástechnikai kultúra hazai felvirágzása az import ESZR gépek 
elterjedésének tükrében



NOTO-OSZV szoftver részlege

Szoftver Osztály, később OSAK

Alapszoftver Alkalmazási szoftver

Dokumentáció Műszaki könyvtár



Magyar nyelvű szoftver dokumentáció

Ezt a feladatot a Dokumentációs csoport látta el több kevesebb sikerrel.

Fő gondok, melyek nehezítették a munkát:

• megfelelő fordítok megtalálása 

• akkoriban még kiforratlan volt a magyar szakkifejezésekkel szótára

• nem sikerült egységesíteni a terminológiát

Őszintén be kell vallanom, hogy ez a téma nem volt sikertörténet, emlékeim szerint 

talán az egyetlen az OSAK történetében.



Software tanácsadás és segítségnyújtás

Az évek múlásával egyre több olyan cég jutott ESZR géphez, ahol nem volt meg a 

kellő tapasztalat ilyen meglehetősen bonyolult szoftverrel rendelkező számítógép 

hatékony alkalmazásához. 

Ezt próbáltuk azzal enyhíteni, hogy rendszeres tanácsadási és effektív segítségnyújtási 

szolgáltatást alakítottunk ki.

A saját szakembergárdánk az alapos és rendszeres külföldi kiképzésnek köszönhetően 

mindig pár lépéssel a nagy átlag előtt járt, több hétig tartó tanfolyamokon vettek 

részt többnyire Minszkben illetve Kazanyban.



A szoftver bázis bővítése harmadik piacról

Bizonyos általános célú alap- és alkalmazási szoftverek nyugat-európai illetve amerikai 

forrásból való beszerzése és forgalmazása.

Minthogy az ESZR gépek kizárólag operációs rendszerrel érkeztek és eleinte más 

szoftverhez nem is lehetett hozzáférni a gépek szállítói részéről és hazai szoftver sem volt 

igazán, így harmadik piac után kellett néznünk.

Volt néhány sikeres beszerzésünk, de ez elég hamar le is állt, amikor sikerült az IBM 

Magyarországgal megállapodni eredeti IBM dokumentáció és szoftver beszerzéséről.

Mind ezek előzménye az volt, hogy bizonyságot nyert az ESZR gépek szoftver szintű 

kompatibilitása az IBM 360 rendszerrel.



Megállapodás az IBM Magyarország 
vezetésével

Az igazi áttörést ez a megállapodás hozta, s így egyre több ESZR gépen eredeti IBM 

szoftver futott, beleértve az operációs rendszert is.

A megállapodás a számítástechnika hazai alkalmazásának felelős hatósága, a KSH 

hatékonyan támogatta.

Elérhetővé váltak az ESZR számítóközpontok részére lényegében anyagáron:

• Eredeti angol nyelvű dokumentációk

• Operációs rendszerek /DOS, OS/

• Különböző hagyományos alkalmazási szoftverek

és végezetül a:

• Korszerű, licenc díjas szoftverek is.



ESZR Software Klub

Az ESZR gépek felfutásával párhuzamosan beindítottuk az NJSZT keretében az ESZR 

Software Klubot, ahol rendszeres időközönként egyrészt a mi munkatársaink számoltak 

be a legújabb szakmai fejleményekről, másrészt az ESZR gépek felhasználóinak ismert 

képviselői tartottak előadást az elért eredményeikről. 

A klubnak óriási sikere volt, a rendezvények mindig telt ház mellett zajlottak. 

Ez volt talán az OSAK tevékenységének legeklatánsabb elismerése a felhasználók részéről. 



ESZR Software folyóirat

Ahogy bővült a felhasználók köre szükségesnek tartottunk egy újabb információs forrás 

felépítését, s ez egy negyed évente megjelenő ingyenes folyóirat lett. 

Ez részben kapcsolódott a klubhoz, amennyiben az ott elhangzott legjobb előadások 

szerkesztett változatát, valamint az időhiány miatt kimaradt érdekesebb eredmények 

leírását tartalmazta.

Ezáltal elértük, hogy a legfontosabb információk az ország legtávolabbi pontjára is 

eljussanak. Ne feledjük, az internet kora még valahol a fellegeben lebegett.



A számítástechnikai kultúra hazai 
felvirágzása az import ESZR gépek 

elterjedésének tükrében

Bár a téma nem kapcsolódik szorosan a mai megemlékezéshez, mégis úgy gondolom, hogy 

az ESZR gépek hazai elterjedése jelentős mértékben hozzájárult a számítástechnikai kultúra 

kibontakozásához és ezáltal egy ütőképes hazai szakemberbázis kialakulásához. 

Az ESZR gépek mellett eltöltött sokszor keserves napok-hetek meghozták gyümölcsüket és az 

így felnövő hazai szakembergárda a 80-90-es évekre keresett erőforrássá váltak a nyugati 

fejlesztő központok számára.

Ezt saját, személyes tapasztalatommal is tudom igazolni.


