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Planning Conferences 

Computers – Sándori Mihály, MTA KFKI 
Control – Hatvany József, MTA SZTAKI 
Energy – Rabár Ferenc, INFELOR 
Management – Kiss István, MTA KFKI 
Optimization – Dancs István, Tervhivatal 
Water – Rabár Ferenc, INFELOR 















… még mindig 1973 

1973 eseménydús évem volt: 
háromszor jártam a IIASA-ban 

év közben még megszerveztem 
az NJSZT keretében az első 
rendszerelméleti konferenciát 
Sopronban (40-45 km-re Laxenburgtól) 



Forrás: itf.njszt.hu 

A soproni előadók közül 



Megalakul az 
MTA Rendszerkutatási komplex bizottság 

Létre jön az Akadémiai kiadó 
Rendszerkutatási tanulmányok  
szerkesztő bizottsága 



Forrás: Akadémiai Almanach 





Az MTA RKB további tevékenységéről 

Előadások, konferenciák szervezése, 
publikációk előkészítése 

Példaként említhető László Ervin első 
magyar nyilvános szereplése (1976), a 
Római Klub tevékenységének ismertetése, 
a Budapest Klub gondolatának 
megfogalmazása 



A második Rendszerelméleti konferencia 
soproni megrendezése 



Az OMFB Rendszerelemzési Iroda (REI) 
és MAREB (magyar NMO) megalakulása 
 
Feladatai: 
• a kétirányú nemzetközi együttműködés koordinálása – IIASA és MNIIPU 
• döntés- és rendszerelemzési munkák elvégzése 
• módszertani fejlesztések 
• módszertani kiadványok közzététele 
• hazai és nemzetközi szakmai összejövetelek szervezése és lebonyolítása 



februártól a kapcsolatok átalakítása 
Andrei Bykov látogatások 
Sergei Butrimenko látogatások 
REI – SZTAKI 10 milliós szerződés (TPA) 
Radio Austria bécsi egyeztetések 



• BM engedélyeztetés 
• első hálózati bemutató januárban 
• szolgáltatók hálózati bemutatása 
• BM adatforgalom felfüggesztése 
• BM tárgyalások 
• BM által elfogadott ügyrend 

















„indokoltnak tartjuk 

a(…)csatlakozások 

felfüggesztését” 



1979. augusztusa és októbere között 
intenzív tárgyalások indultak a 

Belügyminisztérium illetékeseivel 

Ez idő alatt nem ellenőrizték, hogy van-e 
adatforgalom – volt  

Két kérésük volt: 
• legyen a forgalom engedélyhez kötött, és 
• legyen utólag ellenőrizhető 











A teljes dokumentum az iTF oldalán tekinthető meg az alábbi címen 
https://itf.njszt.hu/wp-content/uploads/2020/01/Halozat-hasznalati-

ugyrend.pdf 









A IIASA kiadványai 
szabadon elérhetők 

https://pure.iiasa.ac.at/ 





Shiba professzor és a TQM 

Kétszer kapott magyar állami kitüntetést 



Society for General Systems Research - SGSR 

European Business Office 
Budapesten 

Két változás: 
• névváltási javaslat 
• WISINET létrehozása 

1988-tól az SGSR > ISSS 





OMFB Rendszerelemzési Iroda 

DASY Döntés- és rendszerelemző Kft. 













... és a végére a „hálózati tőke” 
kamatoztatásának két további példája 

a planning conference teljes címe  
DESIGN AND MANAGEMENT OF LARGE 
ORGANIZATIONS  volt, ezért 

egy management és  
egy organization példa 



Forrás: MOME timeline 







… és végül: franchise-tanácsadás  
a Kanári szigeteken 







Köszönöm a figyelmet! 


