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Pótlapok az SZKI történetéhez

1

s-
mertetés, de ennek ellenére azokból az SzKI tör

közléshez a meghatározó dokumentumok még nem állnak rendelkezésemre, objektív értéke-
lésre érintettségem folytán nem is vállalkozhatnék.

- ismereteim szerint - nem 

bemutatása, ami nélkül a bemutatott kép sem teljes.
i-

val hozzájárulnak az SZKI történet teljesebbé tételéhez…

Az SzKI létrejöttének ismertetése szükségesség teszi az 1968-as év egyes meghatározó ese-
ményeinek bemutatását.
Sokunk személyes élménye, még többen tanulmányaikból ismerik, hogy 1968 a nagy törté-
nések éve volt az USA-
kiderül, 1968 meghatározó év volt a mi (SzKI) mikrovilágunkban is. Természetesen a külvilág 

Köztudomású, hogy 1968 a gazdasági reform, az új gazdasági mechanizmus éve Magyaror-
szágon. A ga
ezzel az innovatív vállalatok éltek is.
Kevéssé köztudott, hogy 1968 januárjában Koszigin szovjet miniszterelnök levélben fordult az 

solta, hogy a számítástechnika területén a 
nyugati világhoz képest bekövetkezett mintegy 10 éves lemaradást fejlesztési és gyártási 

és kiemelt kezelését mindenképpen indokolta az a felismerés, hogy a számítástechnika terü-
g-
é-

lyezteti. A közös munka hatékonysága érdekében a javaslat azt is tartalmazta, hogy a fejlesz-
m-

tagországok t-
tal) hozzanak létre. Ez volt a kiindulópontja az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) létreho-
zásának. Hazánk a - többi megszólított országhoz hasonlóan - csatlakozott ehhez a kezdemé-

létrehozandó kormányközi bizottságban az ország képviseletének feladatát. 1968 januárjá-
ban Sebestyén János OMFB elnökhelyettes vezetésével megalakult a Számítástechnikai Tár-

1 Számítástechnikai Koordinációs Intézet (1968-1984), Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központ 
(1984-1991), SzKI Rt. (1992-1993), SzKI Kft.(1993-1995).
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- e-
-

Zsolt /KFKI/ is bekapcsolódott. 
1968-
készületei. A látogatásra, amelynek keretében a magyar miniszterelnököt tárgyaló partnere, 
Georges Pompidou mellett fogadta De Gaulle tábornok, elnök is 1968 március végén került 
sor. A delegáció tagja volt Sebestyén János OMFB elnökhelyettes is. A tárgyalások végén ki-
adott közös közlemény 2többek között az alábbiakat is tartalmazta.
„A két fél vegyes bizottság létrehoz

a-
tóak.”

l folyó eszmecserét.”

3 10010 4számító-

párizsi utam során szereztem tudomást. A GRKCs5 a MAT6 irányítási rendszerét fejlesztette, 
ennek keretében folytattunk tárgyalásokat Párizsban BULL számítógépek7

y-
r-

gya
magyar kereskedelmi kirendeltségen folyó egyeztetéseken én is vegyek részt, mivel viszony-
lag jól ismertem a Plan Calcul8-t, a francia állami számítógép programot, illetve a francia 
számítógép gyártókat. 

, va-

1968 márciusában Náray Zsolt vezetésével delegáció9

e-
OMFB- g-

alapozására, az átvett dokumentumok feldolgozására. Ebbe a munkába a Moszkvában járt 

2 Népszabadság 1968. márc. 30.
3 Compagnie International pour l’Informatique 
4 A CII 10010 francia kisszámítógépet az amerikai SDS technológiai bázison hozták létre, piaci megjelenése 
1967-ben történt
5 Az OMFB Vámos Tibor vezetésével 1964-ben hozta létre az Automatizálási Kutató Intézet Gazdasági és Rend-
szertechnikai Kutató Csoportját. Az OMFB-ben a GRKCs-t Sebestyén János felügyelte. 1968-ban Kis-Jovák József 

6 Magyar Alumíniumipari Tröszt
7 gyancsak OMFB támogatással, a MÁVAG részére is számítógép 
beszerzése. 
8 A Plan Calcul: 1966-ban az Ortoli riport elfogadásával hozta létre G. Pompidou miniszterelnök a francia nem-
zeti számítógép programot, s alapította meg annak két meghatározó intézményét az IRIA-t (Institut de 
Recherche d’Informatique et d’Automatisme) és a CII-t (1967). 
9 Tagjai: Sándory Mihály (KFKI), Klatsmányi Árpád (EMG), Baránszky-Jób I. (OMFB), Molnár Károly (MOM), Né-
meth Pál (GRKCS).
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10

r-
dés az volt, hogyan történjék a tervezett rendszer létrehozása. A szovjet akadémiai vonal -
viszonylag rövid részvétele alatt -
ki. Több egyéb probléma mellett ennek egyik nyilvánvaló hátránya az lett volna, hogy els
sorban a hatékony alkalmazói szoftver fejlesztés területén a javas

t-
ségük, jártasságuk.

e-
res URAL típusú számítógé
szerzett B.I. Rameev is, aki 1968 tavaszán-nyarán a fejlesztés irányítójaként került bemuta-
tásra. Munkatársaival az angol ICT cég System4 rendszerének dokumentációit tanulmányoz-
ták. Talán a „prágai tavasz” bukása, a Csehszlovákia megszállása után kialakult nemzetközi 
politikai légkör is közrehatott abban, hogy ez az elképzelés nem valósulhatott meg. Mindez 
Rameev háttérbe szorulását is eredményezte. 

1964-

prototípusnak, azzal kompatíbilis rendszerek fejlesztését11

a fejlesztés ezt, a V.K. Levin által képviselt irányzatot 
követi. 

á-
nak és e-
ges célként a rendszer legkisebb tagjának, az úgynevezett kisszámítógépnek a fejlesztési és 

zámítógép 
a-

gyobb gépeivel teljes kompatibilitásban lenni. Közismert volt, hogy a magyarországi fejlesz-
tések12 ebben a számítógép kategóriában folytak. A magyar kisszámítógép javaslatok ekkor 
még ott nem konkretizálódtak, noha folyamatban voltak a CII 10010 licenc vásárlásra irányu-

- az egész folyamatban rendkívül passzív maga-
tartást tanúsító - EMG került megnevezésre. A kisszámítógéppel azonos érdekeltséget jelen-
tettünk be egyes perifériák13 fejlesztése és gyártása terén is.

1968 augusztus utolsó napjaiban ült össze M. J. Rakovszkijnak, a szovjet tervhivatal elnökhe-
lyettesének elnökletével a Számítástechnkai Kormányközi Bizottsá

10 styén Béla (SZTAKI) 
11 Nem tagadható, hogy ezt az átvételt akkor és most is legtöbben másolásnak, koppintásnak tartották, tartják. 
Természetesen ezzel a sommás ítélettel megkerülik nemcsak az akkori tényleges teljesítmények, értékek elis-
merését, hanem a PC korszakban alkalmazott metodikákkal való összehasonlítását is.
12 Feltétlenül meg kell említeni ebben a vonatkozásban az EMG 830 rendszert, a KFKI TPA számítógépcsaládot, 
a VILENKI Fétis és a GRKCS Digirad renszerét. 
13 MOM: lyukszalag perifériák; VILATI: I-
ON: display,TÁKI: multiplexor; Videoton: ferritmemória  stb.
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magyar delegációt14

e-
ve, az ESZR15

került megnevezésre.

A magyar delegáció az SZK r-
tott a Rosszija szállóban. A megbeszélésen Littvay István közölte, hogy telefon tájékoztatást 
kapott arról, hogy Horgos Gyula KGM miniszter a benyújtott pályázatok alapján Náray Zsoltot 
kívánja az EFKI16 vezetésével megbízni. 

Kiss Árpád miniszter nemcsak gratulált Náray Zsoltnak, hanem Sebestyén János javaslatára 

ere, és egyben az OMFB is mentesüljön a rendszer 

akkori rendszerben az EFKI igazgatói posztja az MSZMP Budapesti Bizottsága hatásköri listá-
ján szerepelt, a pártbizottság Szépvölgyi Zoltán vezetésével úgy határozott, hogy a miniszteri 
szándékkal szemben Kiss-Jovák Józsefnek a GRKCS17

vezetésére.

Napokon belül új intézet alapítását határozta el az OMFB Náray Zsolt vezetésével a fentebb 
vázolt feladatok ellátására.. Több elnevezés is felmerült, végül az SZKI, a Számítástechnikai 
Koordinációs Intézet név került elfogadásra.

Az SZKI formális megalakulása
a KGM és a KSH alapította azzal, hogy felügyeletét és szakmai irányítását az OMFB végzi, a 

kor szellemének í-
tásra 30 millió forint alapítói vagyonnal, székház, elhelyezés és infrastruktúra nélkül.
Többen megemlékeztek arról, hogy Náray Zsolt határozott igénye volt, amit az alapítók elfo-
gadt

14 A delegáció tagja volt még  Sebestyén J., Zentai B., Baránszky-Jób I. (OMFB), Jávor Ervin elnökhelyettes (OT), 
Asztalos Lajos
15 Egységes Számítógép Rendszer, oroszul Egyinnaja Szisztema Elektronnüh Vücsiszlityelnüh Masin.
16 Elektronikai és Finommechanikai Kutató Intézet, a Videoton Fejlesztési Intéze
17 Ez a határozat egyben az a következmélnyt vonta maga után, hogy Kiss- – a 

– beolvadt az Infelorba. A Digirad fejlesztést a licenc vásárlásra való 
tekintettel leáll

folytatja tevékenységét egyrészt a licenc termékke
ESZR- - -ig a 
részleget az OMFB finanszírozta. 
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Az SZKI b -
2 helyszínen ringott. Náray Zsolt mellett, a KFKI irodáiban dolgozott egy kisebb csapat18. A 
másik csapat a MAFC sporttelepen19 hogy 1968 

i-
a-

kítva az egyik teremben kötött ki. Sérülés nem történt, de egy legenda megszületett.

Siemens 4004/45 megrendelés -  feltételekkel

1969 márciusában, már az SZKI „történelem” részeként került sor Náray Zsolt KFKI-
irodájában arra a tárgyalásra, amelyen az 1970- l-

A Siemens 4004/4520 -gazdasági területeken 
való alkalmazása az SZKI sikertörténeteinek egyike, közismert történet, többen publikálták 

21

a mellett a jó technológia és 

tver 
fejlesztést, szolgáltatást vegyen igénybe az SZKI- t-

nem bíztak abban, hogy egy önálló elhelyezés, az adott területen me

e-
90-ig tartó, évente több millió DM-t is 

meghaladó szoftver exportnak22.

18 át és Ébneth Évát kell megemlíteni.
19 Bp.XI. Budafoki út)
20 A Siemens 4004/45-öt az akkor még a KFKI-ban dolgozó Kovács Ervin specifikálta, akinek a néhány hónappal 

-hoz való csatlakozása akor még nem került nyilvánosságra 
21 i-
képzést és üzemeltetést - - Hazay 
Csaba, Hinsenkamp Alfréd és Hubert Béla végezte
22 Ennek gyakorla
Németi Tibornak 
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Az OMFB- 23 a tárgyalás befejeztével, amikor velünk 
összegezték a történteket „bátor”- s-
nek” tartották ezt a feltételt, ami még akkor is hasznos, ha a mi felkészületlenségünk miatt 

A második feltétel hallatán viszont sokkal több kétely merült fel Terták és Zentai urakban, az 
akkori szó
Náray Zsolt azt kérte, támogassák az illetékes hatóságoknál annak az SZKI igénynek az elfo-

-át mint 
keretösszeget tartsák nyilván, azt az SZKI számítástechnikai eszköz beszerzésre használhassa 
fel. Nem biztattak, de a támogatást megígérték. Mindez 1969 márciusában történt, még az 

zdasági mechaniz-

A Magyar Külkereskedelmi Bankkal létrejött az SZKI-
exportból származó devizák felhasználására. A megállapodás 1981-ig jól á-

Ami a „feltételeket” illeti, meg kell említeni azt is, hogy ez kiindulópontja volt egy olyan szel-
lemiségnek, am -
felvillant, sikeresen teremtette meg ahhoz a teljesítési feltételeket is.

R10: francia vagy magyar ?

- -ról, vagy az ESZR-

alapján került kialakításra. Egyes publikációkban szerepel az a kitétel is, hogy a francia R10. 
Ennek vitathatóságára szeretnék rámutatni.A kérdés ár
háttér bemutatása.

is, ha annak kiváltására újabb fejlesztést indít.

-ben, lényegében 
-ben megindultak a CII 10010 technológia 

transzfer folyamatai. Arról szólt a tá
indított el a CII, amely egyebek mellett mikroprogram vezérlése és alkalmazási hatékonysága 
révén is - szándéka szerint - -es 
bevezetésekor.

amikor is a hazai feladatmegosztásban már lényegi változások történtek.A CII 10010 licenc a 
MG- o-

-nak ne-

23

je
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-val a csakhamar már 
Mitra 15-nek nevezett CII rendszer technológia transzferjére, valamint annak alapján az R10 
létrehozására és sikeres nemzetközi bevizsgálására. A Videoton egyetértésével kaptam meg-

-beli 

A Mitra15 know-how megismerésében és feldolgozásában nemcsak az SZKI-n belül alakult ki 
- e-

kintettel -  A leg-
24 kapta, nevezetesen az 

emélyesen is részt vett az 
SZKI-val25 -vel Louveciennes-
ben, az egykori NATO parancsokság átalakított barakk épületeiben folytattunk a Mitra 15 

-kal és M. Fomenko- e-

A Mitra 15 know-how megismerését többféle kötelezettség, illetve érdek rótta ránk. Talán 

 ismeretek, dokumentáció átvétele és a Videotonnak való átadása, va-
lamint ugyanerre a bázisra építve az ESZR- l-
mények szerint a nemzetközileg is bevizsgálandó R10 fejlesztésére. Ez jelentette az alapot 
ahhoz, hog

z-
ben (mintegy 40%-

26 kidolgozására.
sor a matematikai programkönyvtár kidolgozására27

memória takarékos operációs rendszer fejlesztésére28. Így készült az a mikroprogram segéd-
let rendszer29  is sikerrel alkalmaztak, valamint 
egy szerelt kártya teszter változat30 u-

31

(hardver és mikroprogram) fejlesztése. Különö
a CII- é-

24

25

dre, Lajtai Károly, Fischer Tamás és 
Binder László szerepelt
26 Szinkron és aszinkron adapterek ( hardver és mikroprogram); Lajtai Károly (HRL)
27 Szabó József és munkatársai (MAL)
28 Révész György, Zarka Dénes, Pomózi István és munkatársaik (SRL) 
29  HRL) vezetésével
30 Solt Iván (HRL) munkája
31 Hinsenkamp Alfréd és munkatársai (HWL)
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Mitra15 létrehozásában, hogy munkatársaink32

Louveciennesben és a CII-vel együtt végezték az 1971. évi SICOB-on33

l-
élesztését, illesztését, azaz n-

é-
ben is. 

Louveciennesben végezték. Az ügy pikantériája, hogy az SZKI-

- - a Mitra 15 rendszer 
teljes dokumentációja részeként -
át a CII-
A Mitra 15 bázisán végzett R10 fejlesztés természetesen további elemeket is tartalmazott. Az

-ben már approbált, 
nemzetközileg bevizsgált perifériák (MOM lyukszalag berendezések és fix fejes diszk tároló , 
csehszlovák gyártmányú konzol írógép, lengyel nyomtató berendezés) illesztését kellett 
megoldani, valamint az ESZR-
volt egy úgynevezett ESZR interfész adapter34 kidolgozás is. Erre elvben két megoldási lehe-

-end számítógépként

kapcsolt perifériák R10 rendszerbe illesztését szolgálta. Az R10 nemzetközi bevizsgálására35 a 
lt el.

36

un. bevizsgálási program és metodika kidolgozása is37.
-n volt.

Az R10 hazai bemutatását és nemzetközi bevi
-

A teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a Vi
e-

gye át, mert stratégiai törekvése volt a CII kapcsolat fenntartása és további új fejlesztések 
átvétele.

Ez volt a háttér, így talán árnyaltabb lehet annak megítélése, mennyire francia, mennyire 
magyar az R10.

32

33 Az 1970-es, -80- munikációs és 
irodatechnikai kiállítás volt.
34 Köves Péter vezetésével készült
35 1972 december
36 Ez lényegében a szovjet katonai szabványnak felelt meg
37


