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Az első magyar középfokú számítástechnikai iskola 

 

1884-ben a Főváros a Lipót utcában (ma Váci utca) megalapította a Lipót utcai 

polgári leányiskolát. 

Az évtizedek alatt több oktatási-képzési profilváltáson és ezzel összefüggésben több 

névváltozáson és címváltoztatáson ment keresztül az iskola. 

1895-ben az iskolát leánygimnáziummá alakítják Lipót utcai felsőbb leányiskola 

néven. 

1906-1917 az iskola Budapest IV. ker. községi felsőbb leányiskola és 

leánygimnázium néven működött. 

1911-1912-ben Baumgarten Sándor műépítész tervei szerint a II. kerületi Jurányi 

utcában iskola épül. (A Jurányi utca neve ekkor Szegényház utca.)  

1917-1919 között az iskola neve Budapest IV. ker. községi leánygimnázium. 

1919-ben az I. kerületi Magyar Királyi Werbőczy István Főgimnáziumból négy osztály 

kiválásával megalakult a Budapest II. kerületi Magyar Királyi Állami Mátyás Király 

Reálgimnázium, ideiglenesen a II. kerületi Marczibányi téri Rákócziánium-ba 

helyezve. 

1920-ban az iskola a II. kerületi Jurányi utcába költözött, már öt osztállyal. 

1922-ben az iskola neve Mátyás Király Főgimnázium lett. 

1949-ben az iskola a II. kerületi Állami Gizella Királyné Leánygimnázium nevet kapta. 

1950-ben lett az iskola Koltói Anna Leánygimnázium, majd 1954-ben Hámán Kató 

Leánygimnázium. 1964-ben indult az utolsó gimnáziumi évfolyam. 

1965-ben a KSH a területileg hozzá közeleső Hámán Kató iskolában célszerűnek 

látja megindítani a közgazdasági szakközépiskolai képzést. Az iskolát fenntartó 

Főváros és az általános szakmai felügyeletet gyakorló Oktatási Minisztérium is 

támogatta az elképzelést, így megalakult a Hámán Kató Közgazdasági 

Szakközépiskola. Az iskola profilja idegen nyelvi gép és gyorsíró, valamint 

ügyvitelgépesítés-szervezési középfokú szakemberek képzése volt. Az ilyen 

szakemberekre a KSH-nak és országszerte is nagy szükség volt. Az 

ügyvitelgépesítés-szervezési profil erősítése érdekében a KSH-ból az iskolába 

helyezték Zrinszky Oszkárt, igazgató helyettesnek. A KSH támogatta az iskolát és 

szakmai felügyeletet is gyakorolt felette. Az iskola igazgatója Jámbor László volt. 

Zrinszky Oszkár a technikai részekkel foglalkozott, az ügyvitelszervezés szak és 

eszközeivel. 

1974-ben az OM kívánságára egy R- 20 számítógépet kapott az iskola. Ekkor került 

az iskolához Vancsura Zsolt az R-20 gép műszaki vezetőjének, 1979-től a 

Számítóközpont vezetője, 1981-től az iskola szakmai igazgatóhelyettese lett a 2008-

as nyugdíjba vonulásáig. 1974 és 1979 között a Számítóközpont (Számítástechnikai 

Labor) vezetője Ökrös Tiborné volt. 
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1977-ben került az iskola élére Jancsó Ferenc és nyugdíjba vonulásáig (1996) 

vezette az iskolát. 

Az iskola számítástechnikai gépparkja folyamatosan fejlődött. Az R-20 gépet 

lecserélték vállalati felajánlásokból R-35 gépre és IBM S/370 gépre. A nagygépes 

irány fokozatosan a személyi számítógépek alkalmazása felé fordult és 2000-re már 

7 db PC-s gépteremmel rendelkezett. Az anyagi fedezetet különféle pályázatokon 

nyert összegek és a vállalati patronálások biztosították. Számos vállalat patronálta az 

iskolát, a legnagyobb támogatók közé az OTP és a Hungarocamion tartozott. 

A nagyszámítógépek leszerelésekor, strukturált hálózat kialakításával egy időben, 

egy szerverekből álló géppark került kialakításra, amely a CISCO Hálózati Akadémia 

tananyagának oktatásához is elegendő volt. 

A tanári kar és a Számítástechnikai Labor nem tanár dolgozói is folyamatosan 

fejlesztették a tananyagot. A tanítványok az érettségivel együtt számítástechnikai 

programozó vagy számítástechnikai folyamatszervező szakképesítést kaptak. Az 

OM-ben Kóbor Zoltán főelőadó támogatta a számítástechnikai szakközéppé 

átalakulás tervét. Rengeteg egyeztetést kellett végezni, hogy a szakképesítés 

elfogadott legyen. Az iskola és a KSH kapcsolata is nagyon jó volt, nem kevésbé 

köszönhetően Jancsó Ferenc és Ormai László (KSH) személyes 

együttműködésének. 

Az egyeztetések során sikerült meggyőzni Szegeden Muszka Dánielt, hogy ö avasa 

fel az első magyar számítástechnikai szakközépiskolát, amelyet professzoráról 

neveznek el. 1991-ben az iskola felvehette a Kalmár László Számítástechnikai 

Szakközépiskola nevet. Ezt az eseményt a Magyar Posta emlék levelezőlap 

kiadásával ünnepelte meg. 
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Az átalakuláskor az iskola évfolyamonként 5 osztályos, az iskola létszáma pedig 600 
körül volt. Az átalakulás után néhány évvel a nagy túljelentkezés, az országos 
beiskolázás ténye alapján a Fővárosi Önkormányzat az iskolának előírta, hogy egy 
többlet osztályt indítson az első évfolyamon. Ekkor 650 fölé nőtt az iskola 
összlétszáma. 

A tanári kar létszáma 45 körül volt az átalakuláskor. A Számítástechnikai Labor 
dolgozói nem voltak tanárok, azonban a szakmai oktatást nekik is kellett végezni: a 
számítógép technikai része, az üzemeltetési rész (operátori munka), valamint a 
programozás. Később ezekre a területekre új emberek (fiatalok) kerültek, illetve az 
ügyvitel-gépesítést tanítók átképezték magukat az egyéb szakképzési területekre, 
főleg a programozásra. Mivel nagy igény volt minden területen a számítástechnikát 
ismerő szakemberekre, ezért főállású tanárokat nem nagyon találtak. Sok esetben 
csak óraadó ipari szakemberekkel tudták megoldani az oktatást. 

 

Vancsura Zsolt szakmai ig. helyettes, Jancsó Ferenc igazgató, Zrinszky Oszkár szaktanár, 
 dr. Stúr Dénesné általános ig. helyettes 

Az iskola széleskörű szakmai kapcsolatokat épített ki vezető számítástechnikai 
intézményekkel. Bekapcsolódtak az ECDL központok munkájába, elnyerték a CISCO 
Local Academy, az ORACLE Academy, valamint a Microsoft Academy címeket a 
hozzájuk tartozó oktatási anyagok tanításának, illetve az ezt igazoló oklevelek 
kiadásának a jogával. Ezeket a jogosultságokat az iskola nem csupán megszerezte, 
hanem a folyamatos ellenőrzések mellett meg is tartotta. Az iskolák közötti 
versenyben elnyerték az „Innovatív iskola” címet és bekerültek az ország 30 kiemelt 
iskolája közé. A nemzetközi iskolahálózat tagjaként pedig számos, az oktatás 
megújítására törekvő projektben vettek részt. 

Hiába voltak a szép eredmények a nagy iskola összevonások idején, 2007-ben, a 
Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolát összevonták a Bláthy Ottó Titusz 
Szakközépiskolával. 

dr. Stúr Dénesné (egy ideig első férje nevén) előzőleg általános igazgatóhelyettes 
volt Jancsó Ferenc igazgató mellett, majd a két iskola összeolvasztásáig volt 
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igazgató. Az összevont két iskolarész közös igazgatója Solymár László volt. A volt 
Kalmár László iskola kihelyezett iskolarészként működött. Az első évben Vancsura 
Zsolt volt az iskolarész vezetője igazgatóhelyettesként, ezután nyugdíjba ment. Az 
utolsó évben ebben a pozícióban Madarász Péter követte, aki jelen pillanatban 
(2022) az összevont utódiskola vezetője. Madarász Péter kalmárosként érettségizett 
és az egyetem elvégzése után első munkahelye is a Kalmár László 
Számítástechnikai Szakközépiskola volt. Az összevont iskola nemcsak megtartotta, 
de tovább is fejlesztette a számítástechnikai profilt, neve: Budapesti Szakképzési 
Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum. 

 

Budapest, 2022. 03. 01. 

Összeállította: Jancsó Ferencné. Az összeállításban segítették: Vancsúra Zsolt, 
Muzsik Tivadarné, Jancsó Ferenc írásai, Bláthy Ottó Titusz honlap, Bélyegmúzeum, 
Jancsó Ferencné saját visszaemlékezései.  


