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NOTO - OSZV  

a „Nagy Műhelyek” sorozatban  

Egyedi alapítási körülmények - jellegzetes korrajz    

Munkálkodás a „senki földjén”   

Történelem lapjaira nem kerülő  

   tevékenységi kör 

Speciális szerepkörből adódó,  

   különleges közösségépítő műhely  

 

   „Kis hŐsöK nagy sztoriKKal” 

 



Előzmények I. 

• 1964. április 7.  - IBM System/360®  

család bejelentése 
 

                                                                                                    „A System/360 volt a legnagyobb  

                                                                                                      horderejű, a legkockázatosabb 

                                                                                                      döntésem, amit valaha is hoztam. 

                                                                                                      Hetekig gyötrődtem rajta, de  

                                                                                                      mélyen meg voltam győződve arról, 

                                                                                                      hogy nincs olyan feladat, amelyet 

                                                                                                      az IBM ne tudna megcsinálni.” 
                             

                                                                                                                                                                                                      Tom Watson Jr 

                                                                                                                                                                                                    IBM elnöke  1952 

                                                                                                                                                                                       IBM elnöke és CEO  1956 

                                                                                                                                                                    IBM elnök-vezérigazgatója 1961-1971 



Előzmények II. 

• 1969 - Egységes Számítógép Rendszer 
      A Szovjetunió kezdeményezésére létrejött Egységes  

      Számítógép Rendszer (ESZR) célja közös számítógép- 

      család kifejlesztése a  tagállamok szoros  

      együttműködésében  

• 1971 - SZKFP 
      A Magyar Kormány Gazdasági Bizottsága jóváhagyja a 

Számítástechnikai Központi Fejlesztési Programot (SZKFP)    

• 1973 - NOTO-OSZV alapítása 
       Az ESZR magyar NOTO vállalatának létrehozása  

       körüli viták: 

                  a/ nemzetközi politikai – gazdasági körülmények 

                  b/ magyar viszonyok és érdekek szerepe az alapítás módjában 



Az OSZV szerepe 

       

 

            „A számítástechnika    

                jelene az Ön 

           vállalatának jövője” 
                                     (Bálint Róbert, 1974)  



Az OSZV feladatköre 
Számítástechnikát alkalmazó vállalatok komplex 

kiszolgálása    
– Számítóközpontok telepítésének tervezése, kivitelezés  

     szervezése, installálás, üzembe helyezés 
 

– Rendszerszervezési tervek, feladatok, szaktanácsadás 
 

– Szoftver ellátás biztosítása 
 

– Vevőszolgálat, garancia időn belüli és túli szerviz, labor szolgáltatás, éves 
megelőző karbantartás 

 

– Alkatrészek, anyagok, járulékos eszközök készletezése, forgalmazása 
 

– Szakemberképzés  
 

– Műszaki fejlesztések 



Az indulás… 



A folytatás… 
1975. január 1-én főhatósági rendelkezés folytán a 

SZÜV Számítástechnikai műszaki szolgáltatási 

tevékenysége a Dékán Pál vezette szervezet teljes 

létszámával (kb.110 fő) áthelyezésre került. Pintér 

László igazgatóhelyettesként a cég vezetését erősítette. 

1975. február 15-től az OSZV szerviz szolgáltatási 

tevékenységét a Szerviz- illetve 1978-tól a Műszaki 

Vevőszolgálati Főosztály végezte Dékán Pál 

vezetésével, több, mint 150 munkatárssal (5 osztállyal).  

A Videotonból 1974-ben átkerült Reich Gábor vezette 

terület Műszaki Főosztállyá erősödött, hozzá tartozott a 

Számítógépterem, a Dokumentációs Iroda, az Oktatás, a 

TAF csoport és a Hardver Osztály.    



Igazgatóink… 

Nyíri Géza (1942-2010) 
Az INFELOR igazgatóhelyettese,  

az OSZV ill. az ÁSZSZ igazgatója.  

Később a PSZÁF majd a HIF 

vezető munkatársa volt.  

Bálint Róbert (1921–2009) 
A BHG munkatársa, majd az OSZV első 

igazgatója volt. Utána az Információ-

technikai Vállalat (ITV) kooperációs 

vezetője volt. Magánvállalkozásoknál, 

1987-91 között Bécsben dolgozott.  

Juhász János (??-1986) 
MSZMP pártközpont gazdasági 

alosztályvezetője, az OSZV, a 

SZÁMOK és a SZÁMKI fúziójának 

irányítója, a SZÁMALK első 

vezérigazgatója volt. 



Bemutatkozó területeink 

• Kereskedelem (Nándori Kálmán) 

• Számítóközpont (Szentiványi I., Lénárt A.) 

• Műszaki oktatás (Lovák István, Ila László) 

• OSAK szerepe (Vidor Tamás) 

• Telepítés tervezés (Zoltán Attila) 

• Nyugati eredetű gépek (Lovas Péter) 

• ESZR nagygépek (Szilágyi Attila, Molnár László) 

• Alkatrész és anyaggazdálkodás (Kutas János)    


