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Történelem és telefónia-történet 

Klarissza kolostor, 3 országgyűlés, Kúria,  
Helytartótanács, BM, Vár I. rendű 

mellékközpont épülete 
7A1 mellékközpont a  Várban; 1928 - 1985  
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A TPV 
rendszerválasztás 
kormány szóvivői 

bejelentése 
1990. december 21. 
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Az értékelés két kiválasztott szempontja és a 6 
szempont szerint súlyozott végeredmény  
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Szempont  Súly  Ericsson Italtel 
Northern 
Telecom 

SEL-Alcatel Siemens 

Ált. műszaki 87,0 90,9 81,9 84,6 88,2 88,5 

helyezés 1 5 4 3 2 

Kereskedelmi  100,0 95,5 81,1 74,1 77,1 84,2 

helyezés 1 3 5 4 2 

Végeredmény  90,7 78,6 77,2 81,9 82,5 



  

1991. január 3.  

1991. január 14. 

1991. február 21. 

A rendszerválasztó tendert követő politikai 
hullámverés  

1991. január 21. 

Már működik a barát-ellenség 
azonosító rendszer 
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A plurális demokrácia (így) segíti a fejlődést 

119 Egy nagy jelentőségű tender kiírásának és elbírálásának körülményei tárgyában Pál László

 Siklós Csaba 9/10/1991 http:\\cap.tk.mta.hu/text/19901994_I119.htm 

…Az elmúlt hetekben sajtóvita bontakozott ki egy, az Ön irányítása alatt álló minisztérium felügyelete alá tartozó vállalat által kiírt tender, sok milliárd 
forint kihatású pályázat elbírálásának pártatlansága körül. …. 

….Ötödször, a tenderben kihirdetett eredmény következtében többezer magasan kvalifikált magyar ipari dolgozó veszítheti el a munkahelyét. A 
magyar gazdaságban komoly szerepet játszó vállalatok esnek el sok-milliárdos hazai és potenciális exportpiacoktól. Vezető pozícióban levő 
világcégekkel létrehozott vegyes vállalatok kerülhetnek felszámolásra. Jelentős külföldi tőke, technológia és ismeretek vonulhatnak ki az 
országból. A tender eredményeképpen az országot mindenképpen érzékeny anyagi és presztízsveszteség éri.   … 

I1C329 1990-1994 I 329 Hogyan is alakultak egy év alatt a telefontender fejleményei Pál László

 Siklós Csaba 1/16/1992 http:\\cap.tk.mta.hu/text/19901994_I329.html 

…Négy kérdést szeretnék miniszter úrhoz intézni - korábban átadtam írásban. 1. 1991 folyamán időre és hiánytalanul teljesültek-e a szállítási és 

üzembehelyezési előirányzatok? 2. Sor került-e a gyártási, honosítási, üzemeltetési és javítási ismeretek, licencek és szoftverek teljes körű 

átvételére? 3. Létrejött-e az e célból alapított vegyesvállalatoknál a digitális főközpontok hazai gyártása, vagy legalábbis annak alapjai? 4. Hogyan 

jellemezné ön a tendert elveszítő hazai cégek sorsának 1991. évi alakulását? Várom miniszter úr válaszát. (Taps a bal oldalon.)….. 
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AXE avatás Gyöngyösön 

Divat a sötétre festett haj… Elégedett Ericsson és elégedett MATÁV  
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Felszerelt TPV 
kapacitások  

• ADS kb 350 ezer vonal  kivezetve: 2010 
(Szombathely) 

 

• AXE 807 ezer POTS  kivezetve: 2016 
(a nemzetközi AXE esetén: 2018) 

 

• EWSD 732 ezer POTS  kivezetve: 2016  
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Köszönöm a figyelmet 
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Csökkenő gazdasági teljesítmény – 12 elvesztegetett 

év Elszabadult infláció 

A Forint gyors leértékelődése 
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Amit akkor nem tudtunk… 
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A TPV piac másik két szereplője 

ADS központ; 1989 - 2010 EWSD központ avatása Miskolcon; 1990 - 
2016 
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