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A számítástechnika 
(h)őskorának Kovács Győző 

nemcsak aktív résztvevője, hanem 
szorgos kutatója is volt: 
• előadások 
• rendezvények 
• emléktáblák 
• IFIP WG 9.7 (Computer history) magyar tagja 
ÉS    levéltári anyagok feltárása 

 
Ezek felhasználásával próbálom meg bemutatni a hazai számítástechnika 

„nulladik” évtizedét, ahogy ez feltehetőleg Győzőnek is szándékában állt 
volna 
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Kb. 1000 oldal a MTA 
Levéltárából kimásolva, 

pl. 
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Ősidők… 

• 1953-  Nemes Tihamér, logikai gépek… 
• 1953 dec: levél a börtönből a MTA-nak 

– Edelényi László, Hatvany József, Tarján Rezső 
– nincs pozitív válasz, DE 

• 1954 jan: MTA Elnökség elhatározza: 
 
 
 
 

• 1955-ben, szabadulása után ezt vezeti Tarján  
– előadásokat tart, cikkeket publikál a kibernetikáról 
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Ősidők … (folyt) 
• 1956 jan 20: MTA III Osztály 

 
 
 
 

• A kibernetika „rehabilitálása”: 

 

 

• 1956 nyarán Bolyai Társulat Automataelméleti Kollokviuma Balatonvilágoson 

• első számítástechnikai konferencia Magyarországon ! 
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Az  „Ural” beszerzés meghiúsulása 
(Varga Sándor KKCS igazgató 1958 januári jelentéséből) 

1956 július-szeptember: 

2152/1956/IX.7 minisztertanácsi határozat a KKCS létesítéséről 

aktív működés a Nagymező utcában 
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Az M-3  megoldás születése 
(Varga Sándor KKCS igazgató 1958 januári jelentéséből) 
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A KKCS indulása 

• 1957 április: helyiség 
(Nádor-u 7) 

 

• nyáron- ősszel felvételek: 
sok frissen végzett mérnök, 
matematikus 

(KGY felvételének története) 

 

• mechanikai műhely 
létrehozása, felszerelése 

 

• decemberben gép 
építésének megkezdése 
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Az M-3 építés első éve -1958 

• tavasz: dokumentáció és anyagok érkezése 
 

• nyár: szekrény és hűtés kész 
 

• ősz: összeszerelés kész, hibakeresés indul 
 

• tél: első életjelek 
 

• 1959 elején: első bemutatók,  
• Esti Hírlap cikk (január 21) 
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Az M-3 építés második éve-1959 

• áprilisi MTA vizsgálat 

 

 

 

 
 

• július- augusztus 
– 40*40 mátrix invertálása (prémiumfeladat) 

• szeptember-október 
– segítség: G.P. Lopato látogatása 

• november 
– konzultáció a minszki gyárban 

Év végére a gép többé-kevésbé üzemképesen működik 
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Az M-3 további sorsa 

• 1960 február: Varga leváltása, igazgató Aczél 

• 1960 július: KKCS -> SZK átalakulás 

 

 

 

 

• 1963 március: Aczél halála, igazgató  Frey 

• 1965: M-3 Szegedre kerül   (->Muszka) 

• 1968: M-3 szétszedése 

szá 

lé 
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Győző szerepe az M-3-nál 
• A fiatal műszaki társaság 

elismert szakmai vezetője 

• Az M-3 alegységek 
üzembeállításának, 
karbantartásának és 
továbbfejlesztésének 
irányítása 

• A mágnesdob  memória 
megalkotása, vezérlő 
egységének áttervezése, 
továbbfejlesztése, bővítése 

•  export kaland: mágnesdob 
szállítása a temesvári MECIPT 
számítógéphez 

(KGY a továbbfejlesztésről) 
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… és utána ? 

• Vámos Tibor írja bevezetőjében az M3-ról: 

„… amiből kinőtt a hazai számítástechnika 
meghatározó nemzedéke…” 

Ennek egyik legkiválóbb illusztrációja  
Kovács Győző  

 

… mint ahogy ezt a jelen konferencia előadásai 
bemutatni igyekeznek ! 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET  ! 
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