
Pesti Lajos: Visszaemlékezés

A gépi adatfeldolgozás és a számı́tástechnika

hazai fejlődése, 1950-1990

A felkérésnek, hogy
”
egyes szám első személyben” ı́rjak szak-

mai életrajzot, sźıvesen teszek eleget. Azt gondolom ugyanis,
hogy több évtizeden át betöltött munkaköröm, a rám rótt fela-
datok kapcsán szerzett tapasztalataim közlésével — kiváló szak-
emberek egyes szakterületek fejlődését mélyebben, tudományos
igénnyel elemző ı́rásai mellett — hozzájárulhatok a ćımben jel-
zett, ma már történelminek nevezhető időszakról rendelkezésre
álló ismeretek gyaraṕıtáshoz.

Első munkahelyem az OTI (Országos Társadalombiztośıtási Inté-
zet) volt, 1943. szeptemberétől előbb a Baleseti, majd az Ellenőr-
zési Osztályon dolgoztam. 1948. novemberében, Péter György
KSH elnökké történt kinevezését követően, több munkatárssal
együtt engem is áthelyeztek az OTI-ból a Központi Statisztikai
Hivatalba. Meg kell jegyeznem, hogy mindez nem az én óhajomra
történt. A

”
személyzetin” egyszerűen csak közölték velem: ked-

ves Pesti Lajos, holnaptól a KSH-ban dolgozik; igenis, jó napot,
ennyi.

A statisztikai beszámolási rendszer keretében már a Hivatalba
kerülésem idején is hatalmas mennyiségű adat került begyűjtésre.
Gondoljunk csak a népmozgalmi események (születés, halálozás,
házasságkötés, válás) egyedi bizonylataira, az oktatási, művelő-
dési, egészségügyi intézmények beszámolóira és a gazdaság min-
den területéről érkező havi, negyedéves, éves kérdő́ıvekre. Ennek
az adattömegnek az elemzéshez, vizsgálódáshoz, a statisztikai ki-
adványok mielőbbi megjelentetéséhez szükséges gyorsabb, sokré-
tűbb feldolgozása egyre inkább követelménnyé vált, teljeśıtéséhez
azonban a Hivatalban, ahogy országosan is, hiányoztak a megfe-
lelő, korszerűnek minősülő eszközök. Akkoriban (1948-at ı́runk
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tehát) Nyugat-Európában, nem is beszélve az Egyesült Államok-
ról, a lyukkártyagépek alkalmazása már széles körben elterjedt.
Nálunk az országban, ı́gy a KSH-ban is, mindenütt a kézi fel-
dolgozás volt jellemző. Ezt seǵıtették az akkori elektromos össze-
adó gépek, a kézi

”
tekerésű”mechanikus osztó-szorzógépek (Facit,

Brunsviga), s igen ritkán könyvelőgépek.

Itt jegyzem meg, hogy Neumann János az Egyesült Államokban
már évekkel azelőtt megéṕıtette számı́tógépét. A legenda szerint
azonban a lyukkártyagép-nagyhatalmat jelentő IBM akkori elnöke
kezdetben óvakodott számı́tógépek gyártásba véteĺetől, mert úgy
vélte, hogy az

”
óriási teljeśıtményük”miatt az Államokba ezekből

egy darab is elegendő lenne.
Visszatérve hazai vizekre, a KSH adatfeldolgozási tevékenysé-

gében, de – ahogy azt a későbbiekben érzékeltetni szeretném –
más, a Hivatalon ḱıvüli munkaterületekre is kihatóan, az 1949 ja-
nuár 1-jei népszámlálás hozott érdemi változást, és ez lényegében
meghatározta az én későbbi munkásságomat is.

A népszámlálás és azzal együtt az épület-, és lakásösszéırás
adatainak feldolgozása akkor már elképzelhetetlen volt

”
hagyomá-

nyos” módon, sok-sok munkatárs több évi kézi munkájával. Erre
tekintettel a KSH a Kormány felhatalmazásával megvásárolhatott
egy nagy kapacitású IBM lyukkártyagép-parkot és ennek üzemel-
tetésére megalaṕıtotta a Gépi Adatfeldolgozási Osztályt. Jóma-
gam 1948 őszétől az Iparstatisztikai Osztályon dolgoztam, majd
a területi statisztikai részlegnél ügyködtem, mı́gnem 1949 nyarán
a Hivatal elnöke az emĺıtett új osztály vezetőjévé nevezett ki. A
Gépi Adatfeldolgozási Osztály sikeresen teljeśıtette a feladatát,
hogy az összéırás során nyert adatállományt, a Hivatal Népszám-
lálási Főosztályával szoros együttműködésben

”
gépre szervezze”

és a ḱıvánalmaknak megfelelően az elő́ırt határidőre feldolgozza.
Az Osztály a népszámlálási munkák befejeztével még egy je-

lentős állami feladatot kapott. A Tervhivatal ugyanis úgy látta
jónak, hogy az első ötéves terv (1950-1954) összeálĺıtásához a gaz-
dálkodó szervezetektől bekért adatok feldolgozását a megfelelő
gépi kapacitással és kellő szakmai tapasztalattal rendelkező KSH
részleg végezze el. Ez a munka nem volt zökkenőmentes. Az a



Visszaemlékezés 265

gond, hogy a
”
megrendelő” felkészületlen és számszaki, logikai hi-

báktól hemzsegő bizonylatok gyors, pontos, sokrétű feldolgozását
igényli, itt is jelentkezett. Ilyen problémákkal az adatfeldolgozó
szervezetek még sok évig ḱınlódtak. A Tervhivatal munkatársai
végül sok-sok vita – és elnöki közbeavatkozás – után rendbe tet-
ték az igen nagy számú tervezési dokumentációt, s a feldolgozás
eredményesen zárult.

Az 1949 évi népszámlálási munkák teljes befejeződése után meg-
kezdődött a KSH szakmai, ágazati (ipari, éṕıtőipari, mezőgazda-
sági, népmozgalmi, egészségügyi stb.) főosztályain a rendszeres
adatgyűjtések

”
gépre szervezése”. Ez a folyamat azonban megle-

hetősen lassan haladt. Ebben szerepet játszott egyrészt a lyuk-
kártyagépek kétségtelenül szerény tudása, másrészt a statisztikus
kollégák újtól való idegenkedése, a létszámféltés, a szokás hatalma
is.

A népszámlálás jegyében beszerzett nagy géppark a KSH rend-
szeres adatfeldolgozási feladatainak ellátásához túlzottnak bizo-
nyult. Ennek tudatában 1952-ben a Minisztertanács megb́ızta a
KSH elnökét, hogy gazdálkodjon az ország lyukkártyagép-állomá-
nyával. A meglehetősen szűkszavú, végrehajtási utaśıtás nélküli
és sokféleképpen értelmezhető kormányhatározat alapján a Hi-
vatal a Gépi Adatfeldolgozási Osztály keretében létrehozott egy
kisebb csoportot, amely a továbbiakban nem csak szervezte a meg-
levő gépállomány igényeknek jobban megfelelő elosztását, hanem
a Pénzügyminisztériumtól kapott központi devizakeretből IBM,
illetve Bull lyukkártyagépek bérlését is lehetővé tette számos in-
tézmény és vállalat számára. A gépekkel való gazdálkodáson túl
a felhasználók számára tanfolyamokat szervezett, illetve tanácsa-
dással szolgált.

Ennek a munkának én viszonylag hosszú ideig nem lehettem
részese. 1952-ben ugyanis az országos statisztikai szolgálat újjá-
szervezése jegyében az akkori megyei tanácsokból, ı́gy a Fővárosi
Tanácsból is kiváltak a statisztikai részlegek és a KSH elnökének
felügyelete alá kerültek. Ekkor a nagy múltú Fővárosi Statisztikai
Hivatal

”
jogutódjaként” létrehozott Fővárosi Statisztikai Igazga-

tóság vezetőjévé engem neveztek ki. Ezt a funkciót mintegy 10
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esztendőn át töltöttem be. Akkori tevékenységem nyilvánvalóan

”
szakmai” kitérő volt, nem kapcsolódott szervesen e visszaemlé-

kezés fő témájához, de számomra ez az időszak sok ismeretet,
emberi, vezetői tapasztalatot hozott. Ottani munkám különö-
sen 1957-től kezdődően vált izgalmassá és örömtelivé, amikor már
különböző kiadványok (zsebkönyv, évkönyv, stb.) formájában a
nyilvánosság elé is tárhattuk a főváros életét bemutató adatokat,
elemzéseket.

1961 nyarán a KSH elnöke visszarendelt a Hivatal központjába
és kinevezett a már Számı́tástechnikai Főosztállyá fejlődött adat-
feldolgozó szervezeti egység vezetőjévé. Kinevezésemkor az elnöki
instrukciók és az adott állapot alapján a következő

”
házon belüli”

feladatok megoldása várt rám:
bizonyos vezetési zavarok megszüntetése, kinevezésem ugyanis
egyben vezetőváltás volt;

az 1960. évi népszámlálás és lakásösszéırás még folyamatban
lévő adatfeldolgozásának zökkenőmentes befejezése (alapve-
tően még lyukkártyás gépekkel);

az ágazati főosztályon dolgozó statisztikusok és a
”
gépes”szak-

emberek közötti együttműködés fokozatos javulásának előse-
ǵıtése az ismeretek bőv́ıtése révén;

a statisztikai adatok feldolgozásának egyre szélesebb körű és
hatékonyabb gépeśıtése;

az adatfeldolgozó, majd a kifejezetten számı́tástechnikai esz-
közállomány korszerűśıtésének meggyorśıtása a mindig szűkös
pénzügyi keretek, de különösen az embargó okozta nehézségek
közepette.

Mı́g az első két pontban jelzett feladat nem okozott különösebb
nehézséget, a többi lecke megoldása a KSH mindenkori elnöke-
inek, Péter Györgynek, Huszár Istvánnak, Nyitrai Ferencnének
korszerű gondolkodása, támogatása mellett is igen hosszú ideig
tartott; az eredmények csaknem másfél évtized múltán váltak iga-
zán érzékelhetővé.

A felsorolt tennivalókat nem véletlenül illettem
”
házon belüli”

jelzővel, mert ezek megvalóśıtása közvetlenül a Központi Statisz-
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tikai Hivatalt, s ennek szervezeti egységeit – közéjük értve a terü-
leti igazgatóságokat is – szolgálta. Adott volt azonban még egy

”
házon ḱıvüli” feladatcsoport is, amely a már emĺıtett, lyukkár-

tyagépekkel foglalkozó minisztertanácsi határozatból következett,
és amelynek

”
gondozását” a KSH elnöke a Számı́tástechnikai Fő-

osztályra és mellette egy kis létszámú, de jól felkészült szakembe-
rekből álló csoportra b́ızta.

Az 1960-as évtized elején – a már nem csak matematikai szá-
mı́tásokra, hanem nagy tömegű adat feldolgozására és kezelésére
is alkalmas számı́tógépek megjelenését és a fejlett nyugaton egyre
gyorsuló elterjedését látva – indokolt volt az 1952. évi kormány-
határozatot és végrehajtását a kornak megfelelően értelmezni.

Jómagam – munkatársaimmal együtt – úgy véltem, hogy a Mi-
nisztertanács szándéka nem egyszerűen csak az volt, hogy a KSH
elnöke gondoskodjon a lyukkártyagépek országon belüli célszerű
elosztásáról, hanem kötelezni ḱıvánta a Hivatalt annak adottsá-
gai, tapasztalatai alapján az intézmények, gazdálkodó szerveze-
tek adatfeldolgozási rendszerei kialaḱıtásának, a 60-as években
már számı́tógépekre alapozott fejlesztésének támogatására. Ezt
az értelmezést az Országos Tervhivatal, a Pénzügyminisztérium,
a Külkereskedelmi Minisztérium és más főhatóságok is elfogad-
ták. Ennek a tervgazdaság, a szigorúan központośıtott és sok te-
kintetben igen bürokratikus állami iránýıtás körülményei között
az volt a jelentősége, hogy a felsorolt szervezetek biztośıtották a
fentiekben körvonalazott munkákhoz elengedhetetlenül szükséges
pénzügyi, illetve devizakereteket és az importengedélyeket.

Mielőtt az adatfeldolgozó, illetve akkor már egyre inkább számı́-
tóközpontnak nevezhető szervezetek támogatásának formáiról, a
megtett lépésekről, intézkedésekről szót ejtenék, röviden, a teljes-
ség igénye nélkül szeretném érzékeltetni a gépi adatfeldolgozás, a
számı́tástechnika haza alkalmazásának az 1960-as éveket jellemző
szellemi és műszaki állapotát.

Ami a szellemi hátteret illeti, bizony gátolta a haladást, hogy
igen sok gazdasági, intézményi vezetőnél, de még az államigaz-
gatásban is tapasztalható volt az ismerethiány, a tartózkodás, az
újtól való félelem. Mindez természetesen nem csak hazai jelenség
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volt. Egy Hoffmann nevű német szakértő
”
Bevezetés a számı́tás-

technika vállalati alkalmazásába” ćımű kiváló könyvében részle-
tesen foglalkozott hasonló problémákkal. Tapasztalatai szerint az
NSZK-ban is (ahol a számı́tógépek elterjedésének lényegében nem
volt pénzügyi, műszaki, vagy embargó által okozott akadálya) a
nagyobb vállalatok gazdasági vezetői késleltették a számı́tógépek
hatékony alkalmazását.

A tartózkodás tulajdonképpen érthető is, ha arra gondolunk,
hogy ezek a vezetők sokéves, esetleg több évtizedes szorgos mun-
kával nagy adminisztrációs részlegeket éṕıtettek fel, azokat hagyo-
mányos módon jól üzemeltették (jóllehet nagy létszámú és egyre
drágább személyi állománnyal), elismeréseket kaptak és adtak, s
egyszer csak megjelennek a számı́tástechnikusok felforgatni az ő
szép, megszokott világukat. Ezek a

”
ḱıvülről jött” emberek az ap-

parátust tanulásra, új ismeretek elsaját́ıtására késztették, átszer-
vezték, gépeśıtésre alkalmassá tették az addig főleg kézzel mű-
ködtetett adminisztrációt,

”
fenyegették” az addigi létszámot, s a

vezetőktől is új szemléletet igényeltek. Ráadásul csak viszonylag
hosszú ideig tartó sźıvós, aprólékos munka után tettek várhatóvá
jól látható hatékonyság-növekedést, érdemi megtakaŕıtást. Hoff-
mann úr könyve számunkra is sok tanulsággal szolgált, és művét
számos szép hazai példával is gazdaǵıthattuk volna.

Néha minisztereket, magas rangú állami vezetőket is tetten ér-
tünk a számı́tástechnika iránti érzéketlenségük miatt. Erre csak
két példát emĺıtek. Az egyik esetben a szegedi egyetem ország-
szerte ismert és tisztelt matematikaprofesszora elpanaszolta, hogy
amikor tanszéke részére egy Minszk t́ıpusú, Kijevben gyártott szá-
mı́tógép beszerzéséhez kérte illetékes minisztere támogatását rideg
elutaśıtásban részesült. A meghökkentő indoklás szerint:

”
az ál-

talános iskolákban még füzetből sincs elegendő”. A másik esetben
az akkor egyik legrangosabb hazai nagyvállalat, a Magyar Optikai
Művek (MOM) vezérigazgatója mondta el, hogy mindhiába kilin-
csel hosszú hónapok óta felsőbb vezetőknél egy, a Zeiss Művek-
ben remekül bevált speciális optikai célszámı́tógép beszerzéséért.
Mindkét esetben csak az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
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és a KSH együttes fellépése, illetve pénzügyi támogatása nyomán
született megoldás.

A szellemi állapotról szólva utalnom kell arra is, hogy szó sem
volt még a hazai egyetemeken, főiskolákon a számı́tástechnika kö-
telező tantárgykénti oktatásáról. Egyes középiskolákban a jobb
matematikatanárok esetleg emĺıtést tettek a számı́tógépekről, az
általános iskolákban azonban valósźınűleg mint

”
fogalom”sem ke-

rült szóba. Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy
egy-két egyetemen néhány matematikaprofesszor már jó ismerője,
sőt h́ıve volt a számı́tástechnikának és ennek megfelelően befolyá-
solták szűkebb-tágabb környezetüket is.

A számı́tástechnikai fejlesztés szellemi tényezőinek negat́ıv ele-
mei természetesen keservesek, fájóak voltak, de nem meghatáro-
zóak. A nagyobb figyelmet tehát azok a pozit́ıvumok érdemlik,
amelyek a fejlődést egyáltalán lehetővé tették, illetve a későbbi
gyorsabb haladást megalapozták. A hidegháború éveit éltük, s a

”
vasfüggöny” súlyosan akadályozta mind az emberek, mind a mű-

szaki fejlődés szülte új eszközök országok közötti mozgását. Az
ismeretek terjedésének azonban nem tudott gátat szabni. Lénye-
gében ez történt a számı́tástechnika esetében is. A szakkönyvek,
folyóiratok révén a magyar szakemberek is megfelelő tudás birto-
kába jutottak és ezt erőśıtették azok a személyes tapasztalatok is,
amelyeket a munkakörükből adódóan nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező üzletemberek, tudósok utazásaik során szereztek.

A különböző minisztériumok, főhatóságok által növekvő szám-
ban létrehozott, kezdetben lyukkártyagépekkel működtetett adat-
feldolgozó intézmények munkatársai egyre sürgetőbbnek tartották
a számı́tógépek alkalmazását, s ez irányban befolyásolták, mond-
hatni képezték és tovább képezték felügyeleti szervezeteiket, il-
letve megrendelőiket is.

Az ismeretek terjesztésében egyre fontosabb szerepet játszottak
olyan társadalmi szervezetek, mint például a sok és nagyon akt́ıv
szakember tevékenységét összefogó, már több mint 40 éve önálló
tudományos egyesületként működő Neumann János Számı́tógép-
tudományi Társaság, vagy a Szervezési és Vezetési Tudományos
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Társaság. Értékes munkájuk a társadalom, a gazdaság és az ál-
lamigazgatás egyre szélesebb köreiben fejtette ki jótékony hatását.

Elengedhetetlen méltatni a számı́tástechnika növekvő táborá-
nak

”
élharcosait”. Közöttük is különösen azokat a kiemelkedő

személyiségeket mint pl. Kalmár László és Vámos Tibor akadémi-
kus, Tarján Rudolf professzor, akik prófétai ihlettel és hevülettel

”
hirdették az igét”. Ezek a tudósok nemcsak mint tudományt gaz-

daǵıtották a számı́tástechnikát, hanem ı́rásműveikkel, előadásaik-
kal, a nagy nyilvánosság előtti akt́ıv szereplésükkel a közvélemény
alakulására is igen pozit́ıv hatást gyakoroltak.

A KSH országos számı́tástechnika-fejlesztési feladatának teljeśı-
tése szempontjából én és munkatársaim is kiemelkedően fontosnak
tartottuk a számı́tástechnikai ismeretek bővülésének, befogadásá-
nak, az alkalmazásra irányuló törekvések mind kedvezőbb meg-
ı́télésének előseǵıtését. Ennek érekében az 1960-as évtized első
felében több, meggyőződésem szerint fontos lépést tettünk.

A fejlesztések előkésźıtésére, végrehajtásának koordinálására lét-
rehoztuk az Országos Ügyvitelgépeśıtési Felügyelet néven működő
szervezetet. Vezetését sok éven át a szakmai körökben nagyon el-
ismert és kedvelt munkatársam, Németh Lóránd látta el, akinek
szaktudását az ENSZ fejlesztési szervezete is igénybe vette. Meg-
alaṕıtottuk a Számı́tástechnikai Tájékoztatási Irodát és a Számı́-
tástechnikai Oktatóközpontot. Ez utóbbi volt a magja és jogelődje
az 1971–73-ban létrehozott Nemzetközi Számı́tástechnikai Okta-
tóközpontnak. Lelkes munkatársakkal életre h́ıvtuk, és több mint
20 éven át kiadtuk a Számı́tástechnika ćımű havi és az Információ-
Elektronika ćımű negyedévente megjelenő folyóiratot. Az előbbi
főleg rövidebb hazai és külföldi szakmai h́ıreket közölt, az utóbbi
pedig részletes elemzéseket tartalmazott.

A KSH felügyelete alá tartozó Statisztikai Kiadó Vállalat tevé-
kenységi körét úgy módośıtottuk, hogy a statisztikai kiadványok
megjelentetése mellett lehetőség legyen számı́tástechnikai szaki-
rodalmi művek, folyóiratok kiadására is. A Kiadóvállalatot kö-
zel 20 esztendeig olyan szakember (Kecskés József) vezette, aki a
nyomdászat mellett a számı́tástechnikának, valamint a vezetéstu-
dománynak is jó ismerője volt.
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Ide tartozónak vélem annak ismertetését is, hogy a számı́tás-
technika alkalmazása iránti igények érzékelhető növekedése lát-
tán szükségesnek mutatkozott egy olyan intézmény megalaṕıtása
is, amely elemzi a nagy vállalatok, intézmények adatfeldolgozási
rendszereit, javaslatokat tesz azok korszerűśıtésére, a számı́tás-
technika ésszerű alkalmazására. Az általa tett és elfogadott ja-
vaslatoknak megfelelően, az adott cég, intézmény szakemberei-
vel együttműködve elvégzi a szükséges rendszerszervezést, seǵıti
az eszközök beszerzését, biztośıtja a

”
működtető” programokat,

részt vesz az új rendszerek üzembe helyezésében. E feladatot
az 1965-ben alaṕıtott, vállalkozási formában működő INFELOR
látta el, amelynek megszervezésére és vezetésére Rabár Ferencet,
az Antall-kormány későbbi pénzügyminiszterét nyertem meg. Saj-
nálatomra Rabár Ferenc az ENSZ UNDP szervezetének csáb́ıtá-
sára viszonylag hamar Bécsbe távozott, egy ott működő, nagy
rendszerek elemzésével és fejlesztésével foglalkozó intézethez, de
addig már kiváló képességű és képzettségű szakemberek, rend-
szerszervezők, programfejlesztők, műszakiak tucatjait vonzotta az
INFELOR-ba. A kezdetben mintegy 70 főt, később már több száz
munkatársat foglalkoztató cég az évek során igen sok vállalatnak,
intézménynek nyújtott elismerten hasznos szolgáltatást.

Annak tudatában, hogy nem egészen sorolható a számı́tástech-
nikai fejlesztés, illetve fejlődés szellemi hátteréhez, itt mégis uta-
lok arra a szó nemes értelmében vett

”
kijáró” tevékenységre, ame-

lyet az Országos Ügyvitelgépeśıtési Felügyelet munkatársai, de a
KSH illetékes vezetői is a különböző állami szerveknél a fejlesz-
teni óhajtók ügyeinek kedvező elintézése érdekében végeztek, a
legtöbb esetben sikerrel.

Rátérve a számı́tástechnika műszaki hátterére, a beszerezhető esz-
közökre, elsősorban a már előzőekben szóba hozott embargóval
kell foglalkoznom. A mai fiatal nemzedék minden bizonnyal már
csak elvétve találkozik ezzel a – kiviteli korlátozást jelentő – szó-
val. Manapság valósźınűleg nem sokan gondolnak arra, hogy az
USA és nyugat-európai szövetségesei (de Japán is) a II. világhá-
borút követően egészen az 1980-as évek végéig igen kemény in-
tézkedésekkel korlátozták a korszerű műszaki berendezések, ezen
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belül is különösen a számı́tógépek kivitelét az ún. szocialista tábor
országaiba. A nyilvánvaló szándékoknak megfelelően ezzel évtize-
deken át hátráltatták a KGST országok és közöttük természetesen
Magyarország műszaki-gazdasági fejlődését.

Hazánkban a számı́tástechnika alkalmazása, a számı́tógépek be-
szerzése iránti igények a 60-as években már folyamatosan növe-
kedtek, kieléǵıtésüket azonban az embargó mellett más tényezők
is súlyosan neheźıtették, illetve késleltették. Az ország megle-
hetősen kedvezőtlen gazdasági, pénzügyi helyzetéből következően
a fejlesztésekre, beruházásokra ford́ıtható pénzeszközök mennyi-
sége eleve jócskán elmaradt a ḱıvánatostól, s ezen belül különösen
a devizakeret bizonyult az igényekhez képest különösen szűknek.
A forint konvertibilitása ugyanis akkor még csak a jövő reménye
volt.

Mindezek miatt az 1960-as évtized végéig igen kevés, mindössze
néhány tucat nyugati számı́tógépet importáltunk. Jellemzésük-
ként csak annyit emĺıtenék, hogy viszonylag korszerű, ám nem az
akkor legfejlettebbnek minősülő kategóriába tartoztak, de egy sor
alkalmazási feladatnak jól megfeleltek. Kezdetben főként kisebb,
különböző t́ıpusú Bull Gamma gépek kerültek az országba, majd
N Elliot 803/B, 1964-ben UNIVAC 1004, 1966-ban ICT 1904 t́ı-
pusú gépeket vásároltunk. Nagyobb kapacitású IBM, Honeywell,
CDC számı́tógép-rendszer beszerzése csak az évtized vége felé vált
lehetővé.

A számı́tógép-állomány kissé vegyes volta nem volt örömteli, de
túl nagy bajt nem okozott, mert még csak beszélni, inkább álmo-
dozni lehetett nagy, akár országos kiterjedésű információs rend-
szerekről, összehangolt, együttműködő adatbázisokról. Ebben az
időszakban lényegében még csak egyedi, önálló, egymással kap-
csolatot alig tartó számı́tóközpontokat találhattunk. Egyébként a
számı́tógépek beszerzésénél mindig figyelembe kellett venni, hogy
mely évben, melyik gyártó mit képes szálĺıtani, mennyire rugal-
mas az embargó korlátait illetően és mire tudja rávenni a szálĺıtási
engedélyeket kiadó hatóságokat. Tapasztalataink szerint az em-
bargó mindenkori elő́ırásait az IBM tartotta be legszigorúbban,



Visszaemlékezés 273

mivel gyártmányait nagy tömegben vásárolták az USA hadügyi
és űrkutatási szervezetei.

Az 1960-as évek végén a számı́tástechnikai eszközök terén jól
érzékelhetően kialakult hiányt, amint az előzőekben már felvá-
zoltam, nem lehetett nyugati importból megszüntetni. Erre nem
volt lehetőség a

”
baráti országok” eszközeivel, vagy hazai gyártás-

sal sem. A KGST-országokban voltak ugyan kitűnő szakemberek,
s viszonylag szerény feltételek mellett működtek egymástól elszi-
getelt számı́tástechnikai fejlesztő csoportok, illetve nagyobb ilyen
célú szervezetek, ezek azonban – bár amúgy önmagukban jól meg-
voltak – igazi, országos jelentőségű, akár tömeggyártást megala-
pozó fejlesztési eredményeket nem mutattak fel. Átütő sikereket
tulajdonképpen nem is lehetett várni állami elhatározás, jelen-
tős pénzügyi ráford́ıtás, ésszerű koordináció és iránýıtás, valamint
magas sźınvonalú műszaki infrastruktúra hiányában.

Az akkori Szovjetunióban más, mondhatni felemás volt e te-
kintetben a helyzet. Ott a világtól elzárt területeken hatalmas
kutató-fejlesztő bázisokat hoztak létre az űrkutatás, űrrepülés, a
rakéta-arzenál céljaira. A kutatási, fejlesztési eredmények azon-
ban kizárólag a hadsereg birtokában maradtak, a civil szférát min-
dettől távol tartották. A Kijevben kis sorozatban gyártott Minszk
számı́tógépek alig járultak hozzá a hiányok pótlásához.

Itt most némi logikai és időrendi kitérővel (nehogy volt kollé-
gáim emlékezetkieséssel vádoljanak) visszautalok az 1961-62 tá-
ján a Szovjetunióból vásárolt Ural-I és Ural-II gépre. Ezek a még
rádiócsöves, méreteikben hatalmas gépek csillogtak, villogtak, rá-
adásul az Ural-II még a Für Elise-t is szépen eljátszotta, de tel-
jeśıtményüket tekintve egy mai jobb zsebszámológép szintjét sem
érték el. Végül is néhány érdeklődő matematikus számára jó, de
hamar megunt játékszernek bizonyultak, műszaki fejlődésünket
illetően azonban nem volt szerepük.

Visszatérve az eddig követett időrendhez, a következőkben csak
néhány példával ugyan, de szeretném érzékeltetni a hazai szakem-
berek (mérnökök, matematikusok, programfejlesztők) elismerése
méltó kezdeményezéseit, munkáját.
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A Magyar Tudományos Akadémia berkein ḱıvül is tudott volt,
hogy Kibernetikai Kutatócsoportjának munkatársai egy M 3-nak
elnevezett számı́tógépet terveztek, illetve éṕıtettek meg és mint
működő eszközt mutatták be már 1959 januárjában. A gépet nem
sorozatgyártásra szánták, hanem az Akadémia tudományos mun-
kájának seǵıtésére, s e célnak akkor megfelelt. A számı́tástechni-
kai szakma egészének is hasznára vált azonban, hogy az M 3 éṕıtői
közül többen is, ı́gy pl. Dömölki Bálint, Kovács Győző, Szentivá-
nyi Tibor, Vasvári György a későbbi években jelentős számı́tás-
technikai intézményekben és szakmai társadalmi szervezetekben
kamatoztatták felhalmozott tudásukat.

Mindenképpen emĺıtésre méltó az EMG-ben, egy alapvetően
mérőműszerek gyártásával foglalkozó vállalatnál létrehozott EMG
830 elnevezésű kisszámı́tógép is. Ezt a gépet 1968-ban ismer-
hettük meg, Megalkotói, Klatsmányi Árpád főmérnök és kollégái
olyan újszerű technikai megoldásokat is alkalmaztak, amelyekre
tudomásom szerint egyes nagy nyugati számı́tógépgyártók is fel-
figyeltek. Számottevőnek mondható mennyiség azonban nem ké-
szült belőle, mert kifejlesztői lényegében csak közvetlen munka-
helyük erőforrásaira támaszkodhattak. A szép elismerések, dicsé-
retek mellett az illetékes főhatóságoktól érdemi anyagi-pénzügyi
támogatást nem kaptak.

A felhasználók szempontjából is nagy jelentősége volt viszont
a KFKI (az Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézete) által lét-
rehozott és szintén 1968-ban bemutatott TPA elnevezésű számı́-
tógépnek. Ezt a gépet az Intézet meghatározó vezetői (Juhász
József és a közszereplései révén még inkább ismert Sándor Mi-
hály) és munkatársaik nem csak megalkották, hanem jó gyakorlati
érzékkel megáldva az eszközökre éhes alkalmazók számára megvá-
sárolhatóvá is tették. Az Intézet ugyanis a TPA forgalmazására
megfelelő gyártókapacitást hozott létre és gondos programfejlesz-
téssel, ügyes beszerzésekkel biztośıtotta a gép sokirányú alkalmaz-
hatóságát. A gyártás mellett a felhasználókat felkésźıtette a

”
tele-

ṕıtésre”, üzembe helyezésre, s ha kellett az üzemeltetésre is. A gép
közeli rokona volt az amerikai DEC cég PDP 8 nevű, világszerte
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használt számı́tógépének, ami különösen az alkalmazási program-
csomagok tekintetében nem kevés előnnyel szolgált.

A TPA kiv́ıvta a számı́tástechnikai szakemberek elismerését.
Az emlékezetem szerint mintegy 200 példányban forgalomba ho-
zott géprendszer viszonylag széles felhasználói kör igényeit tudta
kieléǵıteni, s ezzel az eszközhiányt legalább a maga kis-közepes ka-
tegóriájában csökkenteni. Mindezek nekem, mint a számı́tástech-
nika országos elterjesztésén munkálkodó egyik felelős személynek
őszinte örömöt szereztek és ma is megbecsüléssel gondolok a ku-
tatókra, fejlesztőkre.

Az eddigiekben megḱıséreltem az 1950-as, 60-as évekre kiter-
jedően felvázolni a hazai adatfeldolgozás gépeśıtésének, a számı́-
tástechnika alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. Törekedtem
bemutatni az alkalmazások számának látható, de a szükségesnél
lassabb növekedését, ugyanakkor az ismeretek, a hozzáértés vi-
szonylag gyorsabb elterjedését, a szakember-állomány képzettsé-
gének egyre magasabb sźınvonalát, és érzékeltetni a hazai kutatók,
fejlesztők figyelemre méltó kezdeményezéseit.

Az 1970-es, 80-as évekre rátérve azt kell kiemelnem, hogy a szá-
mı́tástechnika szellemi hátterét illetően már az időszak elején, a
műszaki feltételek tekintetében pedig néhány évvel később alap-
vető és igen kedvező változás történt.

A változás közvetlen előidézője a Szovjetunió Minisztertanácsá-
nak elnöke (Koszigin) által alá́ırt, a KGST keretében együttmű-
ködő országok miniszterelnökei részére 1968-ban küldött, a szá-
mı́tástechnika akkori helyzetét elemző és javaslatokat tevő levél
volt. A Koszigin-levél

leszögezte, hogy a számı́tástechnika fejlesztése a szocialista
országok műszaki előrehaladása szempontjából kiemelt jelen-
tőségű;

jelezte, hogy egy sor tagország állami vezetői már kifejezésre
juttatták aggodalmaikat az észlelt hiányosságok miatt és készsé-
güket egy átgondolt, jól szervezett együttműködés, munka-
megosztás kialaḱıtására;

vázolta, hogy a szovjet vezetők már egy sor tárgyalást foly-
tattak az érintett országok erre felhatalmazott magas rangú
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képviselőivel, és ezek során egyrészt tájékoztatást adtak a
Szovjetunióban folyó, egy harmadik generációs számı́tógép-
család gyártására irányuló munkálatokról, másŕeszt informá-
ciókat kaptak a partner országok fejlesztési munkáinak ered-
ményeiről és problémáiról;

rögźıtette, hogy az egyeztetések nyomán megállapodás szü-
letett a közös műszaki-fejlesztési politikáról, az ú.n. ESZR
(Egységes Számı́tástechnikai Rendszer) gépcsalád kidolgozá-
sára és gyártására irányuló erőfesźıtések egyeśıtéséről;

javasolta kormányközi bizottság megalaḱıtását, a részt vevő
országok vezető szakembereiből álló Főkonstruktőri Tanács, s
ennek munkaszervezete létrehozását.

A magyar kormányt a levélben emĺıtett tárgyalásokon a nagy
tekintélyű Kiss Árpád, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
elnöke képviselte. Az általa tett nyilatkozatot erőśıtette meg Fock
Jenő miniszterelnök, amikor válaszlevelében a fejlődés kulcskérdé-
sének nevezte a közös erőfesźıtést, a kormányok közötti együttmű-
ködést. Tájékoztatta továbbá Koszigin miniszterelnököt, hogy az
OMFB elnökének vezetésével Tárcaközi Bizottságot hozott létre
a számı́tástechnika fejlesztésével kapcsolatos hazai szervezési fel-
adatok és a Kormányközi Bizottság magyar tagozata teendőinek
ellátására. (A Bizottság tagjai a Pénzügy-, a Kohó és Gépipari
és a Külkereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesei, valamint
az Országos Tervhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal és az
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesi beosztás-
ban dolgozó munkatársai voltak.) A Tárcaközi Bizottság a nem-
zetközi ESZR együttműködés hazai koordináló szervezeteként, az
OMFB elnökének felügyelete alá rendelve megalaṕıtotta a Számı́-
tástechnikai Koordinációs Intézetet (SZKI). Ennek élére kinevezte
e KFKI-ből érkezett Nárai Zsoltot, aki egyben a Szovjetunióban
működő

”
közös” Főkonstruktőri Tanács tagja is lett. Az SZKI

létrehozását jelentősen seǵıtette, hogy kérésemre az INFELOR
Német Pál vezetésével egy magas képzettségű számı́tástechnikai
mérnökökkel működő osztályt átadott az Intézetnek.

A Bizottságnak – amelyet Kiss Árpád sajnálatos korai elha-
lálozása miatt 1969-ben már Sebestyén János vezetett – a nem-
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zetközi együttműködés gondozása mellett alapvető feladata volt
a Kormány részére egy hazai fejlesztési programjavaslat kidolgo-
zása, amely kiterjed mind a sokirányú műszaki fejlesztésre és erre
épülő gyártásra, mind a számı́tástechnika alkalmazásának gyor-
sabb ütemű elterjesztésére. Az ESZR együttműködést is figye-
lembe vevő javaslat kimunkálása nagy számú szakember bevoná-
sával, sok-sok tárcaközi egyeztetéssel, hosszú hónapokig tartott.
E munkában néhány munkatársammal együtt én is folyamatosan
részt vettem, törekedve a számı́tástechnikát alkalmazók szükség-
leteinek, érdekeinek megfelelő képviseletére.

A programjavaslat minden részletére természetesen nem térek
ki, hiszen a műszaki fejlesztés nem az én asztalom volt. A gyártási
fejezetről is csak annyit, hogy lényegében a nemzetközi munka-
megosztás során részünkről fejleszteni és gyártani vállalt R10-zel,
az ESZR gépcsalád legkisebb tagjával foglalkozott, bemutatva a
sorozatgyártás lehetőségeit és szükséges feltételeit. A gépcsalád
nagyobb egységei közül az R20 és R30 gyártására a Szovjetunió,
az R40-re az NDK, a mágneslemez-meghajtók előálĺıtására Bulgá-
ria szakosodott, a többi ország pedig főként különböző

”
perifériák”

gyártását vállalta.
Az alkalmazási fejezet kidolgozása folyamán és a Miniszterta-

nács előtti vitában – talán nem is sikertelenül – azt az álláspon-
tot képviseltem, hogy a számı́tástechnika országos elterjesztésé-
nek meggyorśıtásához mindenekelőtt a már meglévő és működő
intézményeket, szervezeteket szükséges megerőśıteni, a számı́tás-
technikai alkalmazásokat szolgáló infrastruktúrát kell bőv́ıteni és
szükség szerint kiegésźıteni. Mindezt a program végrehajtásáról
szólva majd egy kicsit részletesebben kifejtem.

A Minisztertanács a programjavaslatot Számı́tástechnikai Köz-
ponti Fejlesztési Program (SZKFP) néven elfogadta, s végrehaj-
tását a

”
Számı́tástechnikai” előnévvel gazdagodott Tárcaközi Bi-

zottságra b́ızta. Ennek keretein belül a tágan értelmezett mű-
szaki fejlesztésért, a munka célszerű összehangolásáért az OMFB
vezetője, Sebestyén János, a gyártás megszervezéséért a KGM
illetékes miniszterhelyettese, Littvai István, az alkalmazás fejlesz-
téséért pedig szerény személyem viselt felelősséget. Esetenként,
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főként a
”
tőkés importtal” kapcsolatos döntések megvitatásában

fontos szerep jutott az Országos Tervhivatal, a Pénzügyminisz-
térium és a Külkereskedelmi Minisztérium delegált képviselőinek
is.

A minisztertanácsi határozat elő́ırta, hogy a miniszterek, a fő-
hatóságok vezetői az illetékes helyetteseiket b́ızzák meg ágazatuk-
ban a számı́tástechnika mind kiterjedtebb alkalmazásának előse-
ǵıtésével. E

”
felelősök” közül jó néhánnyal igen szoros szakmai

együttműködést tudtam kialaḱıtani. A Minisztertanács az Orszá-
gos Tervhivatal elnökét és a pénzügyminisztert is felszóĺıtotta a
Program végrehajtásának költségvetési támogatására. A rendel-
kezésre bocsátott forint és devizakeretek ugyan nem a bőség ko-
sarai voltak, mégis lehetővé tették egy sor jó lépés megtételét, ı́gy
például a számunkra igen fontos alkalmazási infrastruktúra erő-
teljes bőv́ıtését. Itt jegyezném meg, hogy a Kormány az SZKFP
végrehajtását folyamatosan ellenőrizte, s évente ı́rásban és szóban
is beszámoltatta a megvalóśıtásért felelős vezetőket.

Rátérve a Kormányprogram végrehajtásának egyes munkaterü-
leteken hosszú évekig tartó munkálataira, mielőtt részletesen fog-
lalkozom a számı́tástechnika alkalmazás ügyeivel, kötelességem-
nek tartom felidézni, hogy az OMFB és személy szerint Sebestyén
János nélkülözhetetlen támogatást adott nem csak a hazai számı́-
tógép gyártás

”
ipari méretű”megkezdéséhez, hanem – amint arról

a későbbiekben még ı́rok – a számı́tástechnikai oktatás kiszéleśı-
téséhez, sźınvonalának emeléséhez is.

Az R10 jelölésű számı́tógépről röviden csak anynyit, hogy gyár-
tásával a KGM az egyik legnagyobb hazai vállalatot, a Videotont
b́ızta meg. A Vállalat erőteljes fellépésű vezérigazgatója, Papp
István megszerezte az ehhez szükséges igen jelentős pénzügyi tá-
mogatást és az 1970-es évek elején, jól ismert főmérnöke, Kázsmér
János iránýıtásával megkezdődhetett a sorozatgyártás. A gép a
hazai alkalmazók körében nem váltott ki túlzottan nagy érdeklő-
dést, figyelmük inkább a KFKI TPA rendszere felé irányult. A
Videoton ezzel szemben nagy számban exportálta gépeit a KGST-
országokba, sőt még a távoli Kı́nába is.
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A számı́tástechnika alkalmazásának gyorsabb ütemű elterjesz-
téséről, az ehhez kapcsolódó kötelességeimről szólva és visszau-
talva a Kormányprogram kidolgozása során képviselt álláspon-
tomra, szeretném kicsit részletesebben ismertetni a szükségesnek
tartott lépéseket és a megtett intézkedéseket.

Az ország egészére kiterjedő fejlesztési feladatainkra tekintettel
a főosztályi jelleggel működő, kizárólag a KSH központját és a te-
rületi igazgatóságokat kiszolgáló

”
KSH Számı́tóközpont” mellett

létrehoztuk a Számı́tástechnika Alkalmazási Főosztályt. Az új
egység a már korábban emĺıtett Országos Ügyvitelgépeśıtési Fel-
ügyeletre alapozva, újabb jól képzett szakemberek bevonásával
szerveződött, s többek között feladata volt javaslatokat kimun-
kálni fontos intézkedésekre, előseǵıteni és ellenőrizni azok megva-
lósulását, helyzetelemzéseket késźıteni, kidolgozni felsőbb állami
szervek részére a gyakran szükséges beszámolókat, jelentéseket és
nem utolsó sorban eljárni a társ-főhatóságoknál a számı́tástechni-
kát alkalmazók érdekeinek képviseletében.

Hasonlóképpen fontosnak láttam a sok intézmény, vállalat part-
nereként működő, széles körű szolgáltatást nyújtó, a KSH által
felügyelt INFELOR erőśıtését, a szakállomány létszámának nö-
velését, további elismert számı́tástechnikai szakemberek bevoná-
sát a munkába. Örvendetes volt számomra, hogy az INFELOR-t
munkahelyül választó olyan személyiségekhez, mint például a ko-
rábban az Akadémia Kibernetikai Kutatócsoportjában sikeresen
működő Dömölki Bálint, Szentiványi Tibor, további szakértők –
közöttük Havass Miklós – csatlakoztak. Nem csak a cég, hanem
az ügyfelek számára is kedvező változást jelentett, hogy 1976-ban
a több, zökkenőmentes munkára kevésbé alkalmas bérelt helyi-
ségből az új, korszerűen megéṕıtett és felszerelt Csalogány utcai
székházába költözhetett. Jó érzés volt, hogy az igazán megfelelő
munkakörülmények megteremtéséhez lehetőségem volt különböző
módokon hozzájárulni. A magas sźınvonalú munka elismeréseként
az INFELOR 1980 január 1-jétől mint Számı́tástechnika Alkalma-
zási Kutatóintézet (SZÁMKI) tevékenykedett.

A Kormány fejlesztési programja tulajdonképpen minden ál-
lamigazgatási szervezetre, áttételesen a megyei közigazgatásra is
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kötelezettségeket ı́rt elő, egyúttal
”
mozgóśıtotta” mind a számı́-

tástechnikát valamilyen szinten már alkalmazó, mind a potenci-
ális felhasználó vállalatokat, intézményeket. Mindez a szakem-
berek számának további gyors növelését tette szükségessé. Az
intézményes iskolai oktatás (egyetemek, főiskolák, középiskolák)
akkor még nem készült fel arra, hogy rövid idő alatt nagy számú
számı́tástechnikust képezzen. E követelményeket a már sok éve
kialaḱıtott tanfolyami oktatás is csak részben tudta teljeśıteni.

Az adott helyzetben úgy véltem, hogy nagy létszámú szakember
viszonylag rövid idő alatt történő képzésére és a mindig szüksé-
ges továbbképzésre a tanfolyami oktatás újabb, nagy kapacitású
központi bázisát kell létrehozni. Ennek a ḱıvánt új intézmény-
nek rendelkeznie kell a sźınvonalas oktatás minden feltételével,
nagy számú hallgató befogadására alkalmas épülettel, az oktatást
szolgáló korszerű gépi felszereltséggel, audiovizuális technikával és
nem utolsósorban erős tanári karral.

A cél eléréséhez hozzáértő kollégáim tették a legtöbbet. Funkci-
ómból eredően én a társ-főhatóságok (Országos Tervhivatal, Pénz-
ügyminisztérium, OMFB), valamint az ENSZ fejlesztési szerve-
zete (UNDP) vezetőit igyekeztem megnyerni és emellett termé-
szetesen pénztárcájuk megnyitását kiv́ıvni.

Az oktatási intézménnyel kapcsolatos terv megvalósulása érde-
kében egy sor önmagában is igen fontos lépésre került sor. Hazai
költségvetési forrásból megépült a XI. ker. Etele téri székház. Az
épület nagy előadótermekkel (Neumann János és Kalmár László
terem), tucatnyi osztályteremmel, megfelelő tanári és az oktatás
technikai eszközeinek elhelyezésére szolgáló helyiségekkel rendel-
kezett. Az épület részét képezte a

”
szállodai szárny” is, amely a

küföldről érkező ösztönd́ıjasok és hazai vidéki tanulók elhelyezé-
sére szolgált.

A UNDP megvásárolta és rendelkezésünkre bocsátotta az okta-
tás gépi eszközeit: a számı́tógépeket, az audiovizuális technikát,
továbbá tekintélyes nyugati szakértők, tanárok itteni munkavég-
zését szervezte meg. Ennek jegyében jogos és ésszerű igénye volt,
hogy az intézmény fogadja az általa küldött és finansźırozott kül-
földi hallgatókat is.
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Az oktatás tartalmának megúj́ıtásához és továbbfejlesztéséhez
az OMFB rendḱıvül értékes támogatást nyújtott. Megvásárolta
a világ számos pontján működtetett iskolái révén a legńıvósabb
képzést biztośıtó Control Data Corporation (CDC) teljes okta-
tási anyagát. Ennek keretében a cég rendelkezésünkre bocsátotta
valamennyi tanári és hallgatói kézikönyvét, az oktatás módszer-
tani dokumentációját és vállalta, hogy 5 évig karbantartja, újabb
anyagaival kiegésźıti azokat, továbbá kiképez egy 60 főnyi ok-
tatógárdát. Ez a felkésźıtés 1971-ben Frankfurtban történt, 6-8
hónapos kemény munkát követelő tanfolyamokon.

Sokirányú – talán szabad mondani, hogy sikeres – szervező
munkánk eredményeként a korábbi oktatási lehetőségeinket mind
a kapacitás, mind a felszereltség tekintetében messze felülmúló
intézmény 1973-tól mint Nemzetközi Számı́tástechnikai Oktató-
központ végezte a számı́tástechnika mind kiterjedtebb alkalmazá-
sát seǵıtő, sokrétű tevékenységét. Az Intézményt, mint szerény
elődjét is, 1984-ig Faragó Sándor vezette, aki létrehozásában is
tevékenyen közreműködött és közel 20 évi iránýıtó munkájával a
szakma elismerését v́ıvta ki.

Az Oktatóközpont 1973-tól kezdődően évente több száz, majd
ezernyi, az azóta eltelt évtizedek alatt pedig több t́ızezer végzett
hallgatót bocsátott ki tanfolyamairól, illetve az általa megalaṕı-
tott Számı́tástechnikai Szakközépiskolából, majd a keretein belül
működő Gábor Dénes Főiskoláról.

A Kormányprogramnak a számı́tástechnika alkalmazás orszá-
gos elterjesztését célzó elő́ırásait figyelembe véve, látnunk kellett,
hogy a fővárosban és környékén már érzékelhető volt az előreha-
ladás, de vidéken még az 1970-es évtized elején is igen szűk volt
a korszerű adatfeldolgozási eszközökkel rendelkezők, illetve ezeket
igénybe vevők köre.

A gépi feldolgozási lehetőségek bőv́ıtése érdekében a KSH már
1959-ben megtette a kezdeti lépéseket. Ekkor alaṕıtotta meg
ugyanis a Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó, 1965-től Számı́tás-
technikai és Ügyvitelszervező Vállalat (SZÜV) néven működő cé-
get, amelynek alapvető feladatává tette, hogy bármely, erre igényt
tartó vállalat, intézmény részére – ágazati hovatartozástól függet-
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lenül – bérmunkát vállaljon. Az évek során a Vállalat megrende-
lőinek köre, a rendelt munkák mennyisége folyamatosan növeke-
dett, s a Program meghirdetésekor már hat megyeszékhelyen is
működtetett

”
fiókokat”.

A kormányprogramban megfogalmazott célokat illetően azon-
ban mindez csak csepp volt a tengerben. A Vállalat a meglévő,
bár az évek során kétségtelenül bővülő és korszerűsödő géppark
mellett a számı́tógép alkalmazás országos elterjedése tekintetében
csak igen szűk körben tudott kedvező hatást kifejteni. Munka-
társaimmal úgy gondoltuk tehát, hogy a vidéki számı́tástechnikai
kultúra mielőbbi kialakulásának és elterjedésének előseǵıtésére –
az oktatás kiterjesztése mellett – létre kell hozni egy országos ki-
terjedésű számı́tógép-hálózatot. Legcélszerűbb megoldásnak az
tűnt, hogy a SZÜV budapesti központjának iránýıtásával, a Vál-
lalat szellemi és anyagi erőforrásaira, valamint a szükséges mér-
tékű költségvetési támogatásra alapozva minden megyeszékhelyen
belátható időn belül létesüljön SZÜV számı́tóközpont. Fontosnak
tartottuk, hogy ezek az adott célra épült székházakban nyerjenek
elhelyezést, rendelkezzenek megfelel eszközökkel és nem utolsó-
sorban kellő számú jól képzett szakemberrel. Csak ez biztośıt-
hatta, hogy tágabb értelemben vett környezetükben kieléǵıtsék a
már jelentkező igényeket, partnereikkel együttműködve feltárják
az adatfeldolgozási munkák korszerűśıtésének lehetőségeit és mi-
nél szélesebb körben keltsenek érdeklődést a számı́tógépek igény-
bevétele iránt.

A SZÜV megyei hálózatának kiéṕıtése nem volt diadalmenet,
s jó néhány évi céltudatos munkát követelt. A megyei vezetőket
csak sok egyeztetés, nem egyszer heves vita után lehetett együtt-
működésre késztetni és elérni, hogy a maguk lehetőségeivel, befo-
lyásukkal hozzájáruljanak a kormányprogramban megfogalmazott
célok eléréséhez. Ezeken a vitákon a SZÜV hálózatéṕıtő vezetői
mellett magam is részt vettem és tapasztaltam jó fogadókészséget
is, de sok esetben kellett a kezdeti tartózkodást legyűrni.

A végzett
”
meggyőző” munka végül is eredményes volt. A me-

gyei vezetők ingyenesen adtak telket a székházak megéṕıtéséhez,
lakásokat biztośıtottak a Budapestről odahelyezett nagy gyakor-
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lattal b́ıró szakembereknek, és ami mindennél fontosabb volt, kel-
lőképpen részt vettek a potenciális számı́tástechnika alkalmazók
mozgóśıtásában, érdeklődésük felkeltésében.

Az 1980-as évtized elején a SZÜV központi iránýıtásával már 17
új megyei számı́tóközpont működött. (Pest megyét Budapestről
szolgálták ki.) Az új szervezetek rendelésállománya biztośıtotta a
gazdaságos működést. Olyan sźınvonalú munkát végeztek, hogy a
Pénzügyminisztérium például rájuk b́ızhatta a vállalatok negyed-
évenként kötelező mérlegbeszámolóinak adatrögźıtését, az adatok
számszaki és logikai ellenőrzését, megyei össześıtését. Külön ki
kell emelnem a Vállalat vezérigazgatója, dr. Kondricz József és
hálózatfejlesztési igazgatója, Lukács József hosszú éveken át vég-
zett hozzáértő, energikus és elismerten eredményes munkáját.

A számı́tástechnikai alkalmazásfejlesztés intézményeinek átte-
kintése során mindinkább előtérbe került az a gondolat, hogy a
nem termelő ágazatok bővülő, de még mindig szűkös és hiányos
gépi kapacitásának kiegésźıtésére, de különösen a nagy állami nyil-
vántartások, adatbázisok korszerű működtetésére Államigazgatási
Számı́tógépes Szolgálatot (ÁSZSZ) kell létrehozni.

Kollégáimmal úgy véltük helyesnek, hogy a Szolgálat elsősor-
ban a társadalombiztośıtás, a v́ızügy és környezetvédelem, a Föld-
művelésügyi, a Munkaügyi, az Igazságügyi Minisztérium, illetve
intézményeik rendelkezésére álljon és azoknak az államigazgatás
számára fontos, korszerűśıtést és

”
nagyszámı́tógépeket” igénylő

meghatározott adatállományát gondozza. Ezek felsorolása hosszú
listát eredményezne, ı́gy csak példaként emĺıtem a népesség-, vala-
mint a földnyilvántartást, de a jogszabályok, meteorológiai adatok
gépre vitelét is. Az elképzelés megvalóśıtásához megfelelő kiált-
vány benyújtásával és szóbeli meggyőzéssel elnyertem az illetékes
miniszterelnök-helyettes egyetértését, ı́gy hozzáláthattunk a gya-
korlati munkához.

A Szolgálat létrehozása gondos előkésźıtő munkát igényelt. Töb-
bek között nagyarányú rendszerszervezést, a szakember állomány
és a partner államigazgatási szervezetek munkatársainak kikép-
zését, felkésźıtését, a szükséges új épület megéṕıttetését és nem
utolsó sorban a számı́tógéprendszerek kiválasztását. E feladato-
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kat kérésemnek megfelelően az INFELOR végezte el igen körülte-
kintően és sźınvonalasan.

A Szolgálat 1976-ban indulásként a SZÁMKI Csalogány utcai
székházában, majd az időközben megépült Andor utcai saját épü-
letében megkezdte

”
üzemszerű” működését két valóban nagytel-

jeśıtményű, nemzetközi pályázat alapján kiválasztott Honeywell
számı́tógéppel és a szükséges kiegésźıtő eszközökkel. Az Intéz-
mény vezetője 1976-tól Szelezsán János, majd a későbbiekben az
előkésźıtő munkák során is kulcsszerepet játszó Nýıri Géza volt.

Számolni kellett azzal, hogy a 70-es évtized közepétől folyama-
tosan nagyobb számú ESZR számı́tógép érkezik az országba és
ezek jó része olyan vállalatokhoz kerül, amelyeknél az adatfeldol-
gozási rendszerek, adatállományok

”
gépre szervezése” már kellő-

képpen előrehaladt, de nem rendelkeznek a gépek teleṕıtéséhez,
munkába álĺıtásához szükséges műszaki ismeretekkel, tapasztala-
tokkal. Emiatt alaṕıtottuk az Országos Számı́tástechnikai Válla-
latot (OSZV), amelynek fő feladata volt, hogy az új alkalmazóknál
előkésźıtse a gépek fogadását, kialaḱıtsa a számı́tógéptermeket, a
légkondicionálást, a szükséges áramforrásokat, végül lebonyoĺıtsa
az eszközök üzembe helyezését és tartósan seǵıtse az üzemelte-
tést. A Vállalat feladatainak megfelelően túlnyomó részben mű-
szaki szakembereket alkalmazott és jó néhány éven át sikeresen
szolgálta ki a megrendelőket, járult hozzá a számı́tástechnikai al-
kalmazások terjedéséhez.

Az Oktatóközpont, a SZÁMKI és az OSZV 1982-től ún. ver-
tikális integráció következtében, de fő tevékenységeiket tovább
v́ıve, holding jellegű közös szervezetben, ismert nevén a Számalk
keretében működtek tovább.

Ebben a visszatekintésben, amint az a ćımből is kitűnik, nem
foglalkozom cégeink 1990 utáni sorsával, Kivételként mégis felh́ı-
vom a figyelmet arra, hogy a Számalk holding jogutódja, a Szá-
malk Oktatási és Informatikai Zrt., s benne a Gábor Dénes Főis-
kola, az ország oktatási intézményei között ma is fontos szerepet
játszik. 2009 őszétől új, a mai időknek kiválóan megfelelő épü-
letben, változatlanul Havass Miklós elnök és dr. Zárda Sarolta
vezérigazgató iránýıtásával működik.
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Az előzőekben emĺıtett kezdeményezések, elhatározások és intéz-
kedések (az INFELOR erőśıtésétől a számı́tógépek teleṕıtését végző
vállalat alaṕıtásáig) meǵıtélésem szerint megfelelő alapokat, elő-
feltételeket biztośıtottak a számı́tástechnikai eszközök egyre bő-
vülő körben történő alkalmazásához.

A kifejezetten a KSH-ra, illetve rám és munkatársaimra szig-
nált leckék mellett eleget kellett tennem kötelezettségeimnek a
Számı́tástechnikai Tárcaközi Bizottságban is. Ott az OMFB és
a KGM képviselői természetesen a számı́tógépek hazai gyártását
és a szocialista importot helyezték előtérbe. Jómagam is hatá-
rozottan támogattam a hazai szükségletek kieléǵıtésére leginkább
alkalmas R20-as gépek kellő mennyiségű behozatalát, de fellép-
tem azért, hogy a nagyon

”
kényes munkaterületek”, ı́gy például

a Magyar Nemzeti Bank, az Államigazgatási Számı́tástechnikai
Szolgálat és a Központi Statisztikai Hivatal tőkés importra kap-
jon engedélyeket. Szükségesnek tartottam azt is, hogy a beho-
zott R20-as számı́tógépekhez neves nyugati cégek mágneslemez-
meghajtóit illesszük, mivel a szakosodás keretében Bulgáriában
gyártott ilyen célú berendezések enyhén szólva nem növelték az
üzembiztonságot.

Magától értetődő, hogy a számı́tógép alkalmazások minőségé-
nek biztośıtására tett javaslataim a Bizottságban nem egyszer
váltottak ki vitákat, de végül is szinte minden esetben sikerült
elnyernem partnereim egyetértését, vagy legalább hozzájárulását.
Ez azért volt rendḱıvül fontos, mert a külkereskedelmi szerveze-
tek, igen ritka kivételektől eltekintve, a Bizottság állásfoglalása
alapján adták ki az import-engedélyeket.

Az olvasók egy részét valósźınűleg kevéssé érdekli, de mégis ı́r-
nom kell néhány mondatot a KSH keretein belül végzett mun-
kámról, mert mı́g a sźıvem egyik csücske a számı́tógépek országos
alkalmazásának, a másik a KSH számı́tástechnikai rendszerének
fejlesztése volt.

Anélkül, hogy a fejlesztés folyamatát, a buktatókat és a kisebb
közbülső sikereket részletezném, összefoglalásként csak annyit, hogy
1980-ig lényegében sikerült – a KSH mindenkori elnökeinek hatá-
rozott támogatását élvezve – munkatársaim és közöttük elsősor-
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ban dr. Ormai László és csapata sźıvós munkájával rendszer-
fejlesztési céljainkat elérni. A KSH adatfeldolgozási rendszere ek-
korra már szigorúan összehangolta a Hivatal megyei igazgatóságai,
a Számı́tóközpont, a szakmai ágazati főosztályok adatfeldolgozási
tevékenységét.

Példaként utalok az 1980. január 1-jei népszámlálásra, mivel
a 10 évenként esedékes összéırások a Hivatal népességgel foglal-
kozó statisztikusai mellett az adatfeldolgozó, számı́tástechnikus
munkatársaknak is mindig új próbatételt, kih́ıvást hoztak. Nos,
az egyes munkaszakaszokért felelős részlegek az 1980-82-re üteme-
zett feladatsort, az adatgyűjtést, az adatfeldolgozást, a népszám-
lálási kiadványok, kötetek nyilvános megjelentetését mintaszerűen
teljeśıtették. Azért használom a

”
mintaszerű” kifejezést, mert –

ahogy az utólag megállaṕıtható volt – kollégáim egy 1983-ban kéz-
hez vett, a népösszéırási munkálatok minden fázisával foglalkozó
amerikai szakkönyv ajánlásainak teljes mértékben megfeleltek.

A Hivatalban dolgozó rendszerszervezők, számı́tástechnikusok
munkájának igazi értelme a KSH tájékoztatási kötelezettségeinek
minél gyorsabb, hatékonyabb teljeśıtésében jelenik meg. Ezért
gondolok vissza jó érzéssel arra, hogy a Hivatal nyilvánosságnak
szánt fontos kiadványai a 80-as évek elejétől a tárgyidőszakot kö-
vetően a korábbinál jóval előbb megjelentek. Így például az or-
szágos zsebkönyvet már májusban, az évkönyvet augusztusban, az
ágazati évkönyveket pedig legkésőbb decemberben kézbe vehette
az olvasó.

Bátran álĺıthatom, hogy az 1980-as évek végére a hazai számı́-
tástechnika szellemi háttere kifejezetten jó, világsźınvonalú volt.
A nagyarányú tanfolyami képzésnek és rendszeres továbbképzés-
nek, az egyetemek, főiskolák folyamatosan növekvő szakember-
kibocsátásának köszönhetően már sem mennyiségi, sem minőségi
hiánnyal nem kellett számolni. Olyannyira nem, hogy akkor már
nagy nyugati számı́tógépgyártó cégeknek is

”
seǵıtettünk”, mert

ahogy személyesen tapasztaltam, üzemeikben, kutatóintézeteik-
ben szép számmal dolgoztak önmagukat önkéntesen exportáló ha-
zánkfiai és leányai.
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A számı́tástechnikai eszközellátás is egyre kedvezőbben alakult.
A hazai gyártású TPA gépek mellé folyamatosan érkeztek az ESZR
gépcsalád javuló minőségű és teljeśıtményű különböző t́ıpusai. A
világpolitikai légkör enyhülése következtében és talán a KGST-
országok műszaki előrehaladása miatt is némileg lazultak a ránk
vonatkozó embargóelő́ırások. Ennek ellenére még mindig csak
módjával szerezhettünk be olyan, akkor nagyteljeśıtményűnek te-
kintett számı́tógépeket, mint amilyen például a KSH-hoz 1974-
ben érkezett IBM 370-155 jelű, vagy az MTA Számı́tástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézetében 1979-ben üzembe helyezett
IBM 3031 t́ıpusú gép volt.

Természetesen a 80-as évek végén is voltak gondjaink. Nem volt
lehetőség ugyanis kiéṕıteni az államigazgatást, a több telephellyel
működő nagyvállalatokat, a sok fiókkal rendelkező pénzintézete-
ket szolgáló nagy integrált informatikai rendszereket, a mai szem-
mel is igazi országos hálózatokat. E tekintetben mi a táv-adatfel-
dolgozás/adatátvitel területén működő szakértőink felkészültsége,
kutató, ḱısérletező kedve ellenére csak a kezdeteknél tartottunk,
alapvetően a hazai adatátviteli vonalak szűkössége és rossz mi-
nősége miatt. Csak jellemzésként: az OTP például, bár hosszú
ideje rendelkezik kitűnő informatikai gárdával, élükön a szakma
egyik élharcosával, Braun Péterrel, csak 1996-97-ben tudta, akkor
is műhold igénybevételével, lehetővé tenni, hogy ügyfelei az or-
szág bármely helységéből elérjék bárhol nyitott folyószámlájukat.
Számı́tástechnikai kultúránkhoz viszont igen kedvezően hozzájá-
rult a mini- és mikroszámı́tógépek megjelenése. Már a 80-as évek
elején hozzáférhetők voltak a Commodore-ok, később az IBM PC-
k, és egyes kisvállalkozások, kft.-k már itthon is megkezdték az
asztali számı́tógépek, pl. a Practicomp, a MOD 81, a PROPER
16 gyártását. A személyi számı́tógépek elterjedése természetesen
nem igényelt már kormányprogramot, vagy bármilyen központi
iránýıtást. Ehhez csak egyéni kezdeményezésre, a gyártóknál pe-
dig akkor már némi ügyességgel megoldható alkatrész-behozatalra
volt szükség. A számı́tástechnika személyes munkaeszköz lett és
maga a felhasználó vált meghatározó tényezővé.
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Visszaemlékezéseimet összefoglalva úgy vélem, hogy az a számta-
lan kolléga, aki egy szebb és jobb számı́tástechnikai-informatikai
jövőért munkálkodott – talán szabad magamat is közéjük sorol-
nom –, a világot nem váltotta meg,de ahogy mondani szokás:
hozzátette a magáét szakterülete fejlődéséhez, jobb, egészségesebb
állapotához.

Azt hiszem, nem túlzás azt álĺıtani, hogy az a négy évtized,
amelyet megḱıséreltem áttekinteni, hőskorszaknak nevezhető, s e
hosszú időszakban buzgólkodó úttörők megalapozták a gazdaság,
a társadalom fogadókészségét és képességét a rendszerváltást kö-
vető eszközbőségre.


