
 

 

VIDEOTON videoterminálok (összefoglaló áttekintés) 

A jelen dokumentum nem a részletes adatlap gyűjtemény, hanem a terminálcsalád összefoglaló 

áttekintése. A videoterminálok részletesebb specifikációját típusonként egyesével kidolgozott 

adatlapokon ismertetjük! A bemutatásra kerülő videoterminálok a Videoton saját fejlesztései. 

Fejlesztő szervezet: VIDEOTON Számítástechnikai Gyár, Műszaki Főosztály, 

Alkalmazástechnikai Osztály, Display Fejlesztési Osztály,         

Székesfehérvár 

Főosztályvezetők: Szabó Antal (1976-ig), Nyilas Lajos(1987-ig), Garai Géza(1987-től) 

Osztályvezetők: Garai Géza, Szmolnik János 

Fejlesztőmérnökök: Ari Gyula, Árvai György, Balogh Jenő, Bujdos Gábor, Csapó László, Csóti 

Károly, Garai Géza, Gelesz László, Fábián István, Fenyvesi Miklós, Filkorn 

József, Gergely Csaba, Grosz Imre, Horváth Huba, Hudoba György, László 

István, Lieber János, Momok Zoltán, Németh István, Pallos Lajos, Pálffy Zoltán, 

Sipos Ferenc, Szmolnik János, Török János, Ujj Ervin, Viczián András. 

Gyártó: Videoton Számítástechnikai Gyár 

Forgalmazó: Videoton Számítástechnikai Gyár, VIDEOTON RT Ipari és külkereskedelmi 

Vállalat, VIDIMPEX Külkereskedelmi Kft 

A termékcsalád fejlődési irányait a mikroprocessorok megjelenése, s az újabb és újabb verziók 

versenyfutása határozta meg.  

Nevezetesen a mikroprocesszor alkalmazás új lehetőségeket nyitott a video-terminál fejlesztéseknél, 

elsődlegesen a terminál szinten nyújtható intelligencia vonatkozásában, ami a következőkben 

nyilvánult meg: 

 az egyszerű aszinkron emulációk (pl. DEC VT 52) mellett összetett, de facto szabványoknak 

megfelelő aszinkron és szinkron emulációk fejlesztése; 

 alkalmazás-specifikus helyi feldolgozási, szerkesztési funkciók (pl. tudósítói munkahely) 

megvalósítása. 

Ezzel egyidejűleg a használathoz kapcsolódó új igényként jelent meg a formatervezett, műanyag házas 

megjelenés, ergonomikus billentyűzet kialakítás, ami jelentős kihatással volt a szerszámgyártásra és a 

hazai billentyűzetgyártási kooperációk (pl. Távközlési Kutató Intézet) beindítására. 

A mikroprocesszor alkalmazásának köszönhetően 1976-tól 1982-ig a legkülönbözőbb 

terminálemulációt, egyedi igény kielégítést lehetett megvalósítani: 

 aszinkron, pl. VT52, VT100 kompatibilis terminálok; 

 szinkron, pl. IBM kompatibilis terminálok; 

 a TASSZ és az APN számára kifejlesztett négy részre osztható képernyőjű, fordítási 

célokat szolgáló, floppy diszkes terminál; 

Innen majd egyenes út vezet az asztali mikroszámítógép kialakítása felé (VT 20), ahol a 

floppy diszkes kétprocesszoros változatból CP/M operációs rendszer alatt már  az IBM 

kompatibilis PC versenytársa jelent meg. 

  



 

 

A VIDEOTON videoterminálok áttekintő táblázata: 

 

Lássuk, hogyan kezdődött? 

A video terminál fejlesztő csapat a Gyártásfejlesztési Főosztály egyik Célműszer fejlesztő 

Csoportjából alakult, akiknek egy archív újságcikk minőségű (Puskás Tivadar brigád) fényképe itt 

látható: 

 

A mintegy egy évtizedes brigádtörténet során a névsor nyilván folyamatosan változott, - sokan más 

feladatot kaptak,- de érdemes megemlíteni egy „integrált” névsort, mely megmutatja, kik fordultak 

meg ebben a csapatban a „történelem” során: 



 

 

 

 

Az első, és mindjárt átütő sikerű fejlesztés 1972-ben a VT 340 alfanumerikus display volt, amely TTL 

áramkörökre épült, és képernyő frissítő memóriája is félvezetős. Vezető fejlesztője Garai Géza volt, 

akinek nagy és széleskörű tudására, problémamegoldó készségére későbbi munkái és szakmai irányító 

tevékenysége kapcsán is nagy tisztelettel emlékezünk. A VIDEOTON VT 340 műszaki paramétereit 



 

 

tekintve a KGST-ben élenjáró termék volt, de világviszonylatban is előkelő helyen szerepelt. Ma is 

megtalálható még az Interneten (a NASA honlapján is) számos régebbi közlemény, amelyben 

előfordul. 1973-ban BNV-díjat nyert. Ebben az évben 600 darabot gyártottak belőle, ami a 

számítógéprendszerek akkori elterjedtsége és ára tükrében igen soknak számított. Több, mint egy 

évtizedig volt sorozatgyártásban. Mind a VIDEOTON rendszerekhez, mind OEM piacon nagy 

mennyiségben került értékesítésre. 

A következő lépés: 

A VTS 56100 szinkron terminál család 1973-1974-ben már az Intel 8008 mikroprocesszorra alapozva 

került kifejlesztésre a VT 340-el közös házban. Periféria készlete a VT 340 mellett, nyomtató, 

lyukszalag olvasó és lyukasztó, valamint 600/1200 bit/sec sebességű, szintén a Főosztályon fejlesztett 

modem. A KGST-n belül az első mikroprocesszoros vezérlésű terminál, amelyre több hibavédett 

protokollal rendelkező terminál emuláció is készült (pl. IBM 2770, IBM 2780,stb.). 

A következő mikroprocesszoros terminálcsalád, a VDDS (47600) nem lett nagy mennyiségben 

értékesítve, de átvezetett a VT 20 számítógép megjelenéséhez. A VDDS programmegszakítást is 

alkalmazott, így a berendezés alkalmas volt arra, hogy mikroprocesszoros számítógéppé legyen tovább 

fejlesztve, ami hamarosan meg is történt. Ennek előhírnöke az úgynevezett „intelligens VDDS” volt, 

ami 1978-ban Szeverodonyeckben sikeresen lett MSZR termékként approbálva. 

 

Innen a műszaki fejlesztés útjai elágaztak. Az egyik főirány a minél olcsóbb, de minél rugalmasabban 

kialakítható specifikációjú video termináloké volt, a másik út a minél intelligensebb és minél nagyobb 

teljesítőképességű mikro számítógépek  felé vezetett. 

A VIDEOTON fejlesztői mindkét úton elindultak.  

Az egyes típusok részleteit a külön elkészített termék adatlapokon ismertetjük. 

Jelen adatlap célja azonban elsősorban a minél egyszerűbb és olcsóbb video terminál családok 

összefoglaló koncepciójának ismertetése. 

A 1972-1989 időszakban kifejlesztett és üzembe helyezett video terminálok száma megközelítette 

a 90 000-et! 

A videoterminál berendezések nagyobb része (mintegy 60%-a) az un. KGST piacra készült, de 

jelentős volt a más országokba irányuló export illetve a hazai piacra szállított berendezések száma is.  

A hazai és „nyugati” piacokon a termináljaink a műszaki színvonalukkal, rugalmasságukkal, és 

olcsóságukkal tudtak helyet szorítani maguknak. 



 

 

A VIDEOTON videoterminál fejlesztésének fő irányai: 

 A VIDEOTON gyártmányú számítógép rendszerek (R11, VT-32, VT-16, VT 20) ellátása 

korszerű videoterminál perifériákkal. 

 O.E.M. értékesítésre a vezető számítástechnikai cégek termékeivel kompatibilis videoterminál 

emulációk világviszonylatban egyedülálló széles választékának ajánlata a piac számára. 

O.E.M. termékcsaládok 

 IBM 3270 kompatibilis csoportos videoterminál rendszer 

 DEC kompatibilis berendezések 

 Standard szinkron és aszinkron adatátviteli szabványoknak megfelelő eszközök. 

 Speciális felhasználói igényeket kielégítő videoterminálok.  

IBM 3270 kompatibilis, csoportos videoterminál rendszer 

A VIDEOTON az IBM 3270 csoportos videoterminál rendszer alábbi tagjaival kompatibilis termékeit 

fejlesztette ki és forgalmazta: 

IBM 3278 M2 

IBM 3276 BSC 

IBM 3276 SNA/SDLC 

IBM 3178 

IBM 3179 

DEC kompatibilitás biztosítása: 

Alfanumerikus kategóriában: VT-52; VT-100; VT-220; 

Grafikus kategóriában: VT-240; VT-241;  

Aszinkron, szinkron videoterminál emulációk: 

Az aszinkron kategóriában ajánlott változatok: 

 

A szinkron kategóriában meglévő változat: Honeywell, VIP 7814 

Speciális, vevő igény kielégítés:  

 A fentiek között nem szereplő videoterminál emulációk megvalósítása, 

 A meglévő videoterminál emulációk testreszabása 



 

 

Tömörített összefoglaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 

VT 340 

 

 

   

 

 

 

 

VT-340 display a korabeli számítógépeknél (1960-70-es években) alkalmazott 

ASR, KSR amerikai írógépekkel, interfészekkel, mind 

input-output rendszerében, mind klaviatúrájában is kompatibilis volt.  

Ezeken túlmenően, a KGST piac követelményének megfelelően cirill írásjeleket 

is tudta kezelni.  

A vezérlése még nem mikroprocesszoros volt. 

 A fejlesztés a VIDEOTON-os Szabó Antal, és Garai Géza, valamint kollegáik 

egyéni teljesítményének köszönhető. 

 A VIDEOTON technológusainak kiváló közreműködésével a gyártás rövid 

időn belül megindult, s ezután e termék széles körben elterjedt a KGST 

országokban. Élettartama alatt 1971-1980 között, VIDEOTON e készülékből 

több, mint 15 000 darabot gyártott és szállított a piacra 

 



 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Gerlai Mátyás, Fodor Tamás, Szmolnik János, Fábián István 
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A jellezők ugyanazok, mint VDX-nél, csak a processor update-elt,valamint 

tovább csökkentett konstrukciós és gyártási költségekkel. 



 

 

Felhasznált források: 

- VIDEOTON 1970-1990 szerzői team: A VIDEOTON története 1938-1990.(c 2012), 

             ISBN 978-963-08-5110-7,                         (felelős kiadó: VIDEOTON Holding Zrt) 

- NJSzT ITF előadás sorozat  (VIDEOTON nap 2011. nov. 30.) Fodor Tamás előadása 

https://www.youtube.com/watch?v=MWKidRajdYU&feature=youtu.be 

- NJSzT ITF előadás sorozat  (VIDEOTON nap 2011. nov. 30.) Gerlai Mátyás előadása 

https://www.youtube.com/watch?v=4qPcBEjOxnk&nohtml5=False 

- VIDEOTON 1970-1990 team: VIDEOTON Számítástechnikai termékek 1970-1990. 

https://prezi.com/yj7hckfgw8cg/videoton-szamitastechnika-termekek-1970-1990-v21/ 

- VIDEOTON Számítástechnikai Gyára éves kiadvány 1985. 

http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1985.pdf 

- VIDEOTON Számítástechnikai Gyára éves kiadvány 1987. 

http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1987.pdf 

- VIDEOTON Számítástechnikai Gyára éves kiadvány 1988. 

http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1988.pdf 

- A VIDEOTON Puskás Tivadar I. fejlesztői brigádja története, a brigádnapló alapján  

https://www.youtube.com/watch?v=MWKidRajdYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4qPcBEjOxnk&nohtml5=False
https://prezi.com/yj7hckfgw8cg/videoton-szamitastechnika-termekek-1970-1990-v21/
http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1985.pdf
http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1987.pdf
http://tvc.homeserver.hu/doc/konyvek/videoton/videoton1988.pdf

