
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Bálint Róbert (1921 – 2009) teljes szakmai önéletrajza a halála előtt egy évvel, általa diktafonra 
mondott visszaemlékezések, valamint a család által kiegészített ismeretek alapján került 
összeállításra. 
 
Végzettsége: Közgazdász 
 
1945 után Egészen fiatalon nevezték ki több ipari terület (alumínium-, gyógyszeripar) 

felsővezetőjének. 
A legfelsőbb vezetéssel szemben is vállalt konzekvens véleménye és szakmai 
álláspontja miatt, kizárják a pártból. 
Ezt követően a Ganz Villamossági Gyárban segédmunkásként dolgozik, majd igen 
rövid alatt csoportvezetői és más vezetői megbízásokat kap szervezői tehetsége és a 
munkája elismeréseként. 

1952 – 1973 BHG, üzemszervezési főosztályvezető 

 Országos érdeklődést vált ki: ”A vállalat önállóságának szervezése, illetve 
önálló elszámolási rendszer kidolgozása a gyáregységek nyereségből való 
részesedése érdekében”. Szabó Kálmán a Közgazdaságtudományi egyetem 
rektora felkérésére ebben a tárgykörben készít disszertációt. 

 Az adatfeldolgozás megszervezése 

 Publikációk (Közgazdaságtudományi Egyetem, kötelező szakirodalom) 

 Elsőként alkalmaz számítástechnikát a magyarországi vállalatok közül, mely 
fejlesztés alapján, az OMFB kikérésére közreműködés a számítástechnikai 
lehetőségek feltárásában 

1972 OMFB Program Előkészítő Iroda, irodavezető 
A számítástechnika országos szintű elterjesztésének és fejlesztési programjának 
kidolgozása a magyarországi vállaltok részére 

1973-1982 noto OSZV, igazgató 

 Az Huszár István (a KSH, majd az Országos Tervhivatal elnöke) kikéri a BHG-
tól, megbízás a vállalat megalakítására 

 Nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező számítástechnikai vállalat 

 Az országos számítógépimport irányítása, NOTO-ban való képviselet, 
igazgatótanácsi ülések a KGST országokban, ennek kapcsán terjed el a 
számítástechnika a volt szocialista országokban 

 Nagygép importok pl. R 20 (Szovjetunió ), R 40 (NDK), amelyek alkalmasak, 
hogy a lehetőségekhez képest, a perifériák cseréjével a lehető legjobban 
oldják meg a számítástechnikai alkalmazást 

INFORMÁCIÓ TECHNIKAI VÁLLALAT (ITV), kooperációs igazgató 

 A vállalat fejlesztése és átalakítása irodagép-, és számológép technikai 
vállalatból, modernebb számítástechnikával foglalkozó vállalattá. 

 Elsőként importál az USA-ból perifériákat (Memorex, BASF) 

1982-1985 ELCOMP GMK, vezető 
 Egyike az elsőként megalakuló számítástechnikai gazdasági munkaközösségeknek 

 Szervízelés, nagygépes szalag és lemezegységek teljes felújítása, tekercselés, stb. 

 Jelentős importkiváltás a vállalatok számára, 



1982-1987 ELSŐ MAGYARORSZÁGI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KISSZÖVETKEZETEK ALAPÍTÓ TAGJA, 
főtanácsadó, 

 (Datacoop, Dataplan, Omikron,) 

1885-1986  DATAKOORD SZÁMÍTÁSTECHNIKA RENDSZER ÉS KERESKEDŐHÁZ, ügyvezető igazgató 

 PC import (TATUNG, stb.) 

 PC összeszerelés, installálás, szerviz 

 MikroVAX, IBM rendszerek értékesítése és telepítése  

 Kiemelt felhasználók kiszolgálása 

1987-1991 ZDS EBON Ges.m.b.H, Austria, Wien, Managing Director 

 Amerikai – német – osztrák vegyesvállalat 

 Irodatechnika, számítástechnika export-import 

 Osztrák és magyarországi nagy-, közepes-, és kisfelhasználók 
számítástechnikai eszközökkel történő kiszolgálása 

1991-1997 AMEX AMERIKAI – MAGYAR KERESKEDELMI Kft. ügyvezető igazgató 

 Számítástechnika, irodatechnika export-import 

 Sütőipari berendezések, rendszerek importja, installálás: SOTE Klinikák 

 kereskedelmi export-import tevékenységek (magyar élelmiszerek, borok 
exportja: USA, Belgium,) 

 Cereáliák importja, magyarországi gyártása, 

 egyéb export-import és kereskedelmi tevékenység 

Egyebek 
 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapító tagja. 

Publikációk, könyvek: 
 Műszaki fejlesztés gyorsan térülő hitelekről, 1958 (Átdolgozás) 
 Műhely diszpécsere, 1958 
 Diszpécser rendszerű irányítás alkalmazása, 1954 
 A műhelygazdálkodás,1966  

Az iparvállalat szakmai információs rendszere 1970, lektor) 
 Üzemgazdasági képletgyűjtemény, 1971 (lektor) 
 Tervezési konferencia’71 II. (társszerző) 

A munkahelyi információk szervezése, 1972 (lektor) 
Számítástechnikai Évkönyv 1974, (társszerkesztő) 


