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Neumann TársaságAz informatikai vezetők szerepének változása 
az elmúlt 42 évben

● 1978 – még nem létezett a

Chief Information Officer (CIO) funkció

● 2020 – már egyéb CxO funkciók is: 

- Chief Technology Officer (CTO)

- Chief Data Officer (CDO)

- Chief Security Officer (CSO)

- Chief Experience Officer (CXO)

- és egyéb CxO-k  
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Neumann Társaság
1978–1982: Számítógép Alkalmazási Kutató 
Intézet /SZÁMKI/

//programtervező matematikus//

Ekkoriban a vállalatoknál csak nagyon kevés helyen 

működött saját számítógép. Távoli központok, pl. a 

SZÜV,  ASZSZ  végezték az adatfeldolgozást 

Néhány IBM és DEC kompatibilis mainframe és mini-

gép jelentette a HW-t Magyarországon

Főbb tevékenységek: nyilvántartások, statisztikák, 

könyvelés, modellezés

IT Irányítás informatikai osztályvezetők 

1981 augusztus 12-én bejelentették az IBM PC-t!!!!!
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Neumann Társaság
1982–1990: SZÁMALK 

● SZÁMALK - az első nagy magyar IT-merger, a 

Számki, Számok, OSZV vállalatokból

● A legnagyobb magyar szoftverház: 

● Feladat: ESZR/IBM, MSZR/DEC gépek importja, 

terjesztése, oktatás, alap- és alkalmazói-

szoftverfejlesztés, adatfeldolgozás 

● Nagy kihívás: a 99,9%-osan hardver kompatibilis 

CEE gyártású gépekhez sokszor gépi kódban kellett 

hozzáigazítani az eredeti gépekre írt szoftvereket

● “Álom sales” – ESZR/TPA/SZM4 gépek eladása: a 

vételár kifizetése után másfél-két évvel szállítás
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Neumann Társaság1982–1990: SZÁMALK 

● Ekkoriban indult a magyar PC-piac az első Intel 

processzorok, számítógépek importjával. 

Összeszerelés “darabokból”

● A hazai PC piac főbb szereplői: Műszertechnika, 

Kontroll, Microsystems, SZKI

● Sok cégnél nagyobb HW park, főleg PC-k

● Hálózatok, alkalmazások

● IT szerepe nő, első CIO-k

● 1990 végén megalakult az IVSZ 

Gyúrós Tibor - vízió:  100 ezer magyar Internet

felhasználó 
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Neumann Társaság1990–1998 Digital Magyarország 

● Nagy lazítás a COCOM-listán: a nyugati technológiák, 

hardverek, szoftverek itthon is elérhetővé válnak

● Megalakulnak a nagy IT multik magyar 

leányvállalatai és megérkeznek a külföldi struktúrák 

és szakemberek

● Nagy, integrált rendszerek importja és lokalizálása 

kezdődik, legtöbbször PHARE támogatással vagy WB 

kölcsönökkel!

● Tipikus szakmai vita: centralizált vagy osztott 

rendszerek kellenek?

● A CIO-k és az IT szerepe egyre fontosabbá válik!
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Neumann TársaságMegjelennek az első CIO-k a magyar cégeknél

● APEH – Török Péter

● Budapest Bank – Gács Pál 

● Belügyminisztérium – Jenei Zoltán/Hajzer Károly

● MATÁV – Farkas Ferenc/Jenei Zoltán

● Magyar Hitelbank – Kokas Kálmán

● MKB – Póka Péter 

● OTP – Braun Péter

● Pannon GSM – Huszlicska József

● Postabank – Pomper János

● Richter - Szűts Vince

● Westel – Szűcs József  

● VPOP – Farkas Ágota
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Neumann Társaság1998–2002: Compaq Magyarország + CEE régió 

● A PC-k térhódítása: a Digital ezt “benézte” 

és ezért a Compaq Computers felvásárolta

● A nyugati gyártási tevékenységek

régiónkba telepítésének időszaka! 

● Komáromban CPQ EurópaiPC-gyár

létesül. Ez segít a magyar Compaqnak, 

hogy felkerülhessen cég térképére!

● 2000-től a Közép-Kelet Európai Régió 

vezetése, első régióbeli CEO-ként

● 1999 november: elindul a Vodafone 

Magyarország mobilszolgáltatása!!!
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Neumann Társaság2002–2006: Hewlett-Packard - CEO 

● 2002: A HP felvásárolja a Compaq-ot. Merger itthon 

is!

● 2004 EU -- Támogatásokból újabb hatalmas 

rendszerintegrációs projektek indulnak általában több 

cég közös megvalósításában. Hatalmas kihívás a 

CIO-k számára is!

● “SAP boom” !

● A mobil iparág robbanása - nagy CIO kihívásokkal. 

/Számlázás, CRM, DW.../

● Az informatika egyre komolyabb szerepet játszik  a 

KKV szegmensben és a magyar háztartásokban is
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Neumann Társaság2002–2006: Hewlett-Packard 

● A HP Európai  PC-, nyomtató-, és 

adattároló-gyártás Magyarországon 

● 2005-re a HP Magyarország 

piacvezető lett minden fontos 

szegmensben!

● Kihívás: hogyan lehet egy 

piacvezető cég dolgozóit további 

erőfeszítésekre rábírni? - /Kemény 

Dénes/

● 2006:   A “füllentő” Mark Hurd elnök-

vezérigazgató bejelentése - “boring 

HP” jön! 
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Neumann Társaság2007–2011: Vodafone Magyarország - CEO 

● Váltás a “legrosszabb” és “legjobb” pillanatban

az IT szektorról a mobil telekommunikációra. 

● Épp “elfogyott” a 8.5 millió potenciális  mobil 

ügyfél a magyar piacon.

● A 3G bevezetésével használhatóvá vált az 

internet a mobil világban is

● CIO-k mobil kihívása

● 2007: Steve Jobs - iPhone bejelentés!!!!!

● Feladat: A Vodafone Magyarország 

átpozícionálásához alapvető vízilabda-

szponzoráció “eladása” Londonban 
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Neumann Társaság2011–2019: a Vodafone Magyarország, elnök

● A  4G (5G) és az M2M/IOT megjelenésével elindul 

a 4-dik Ipari forradalom                                                                       

Új prioritások, technológiák:

cloud, big data, BI, security, MI, Robotok, 

Digitalizáció, Data Science, Agilis 

módszertan, Machine learning

Új funkciók, pozíciók: 

a CXO-k megjelenése

● Adat-alapú stratégia  és marketing        

● Yuval Noah Harari - az értékek változása: 

Föld  -ipari felfedezések  - adatok
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Neumann Társaság2018– Neumann Társaság, elnök

● “RETURN”-üzemmód

● A Társaság feladata a lakosság felkészítése 

a digitális világra

● 2020 augusztus 23-28. CEOI, 2023 IOI

● A koronavírus-járvány bizonyította, hogy a 

digitális írástudás nélkülözhetetlen

● Pár hónap alatt több évnyi fejlődés ment 

végbe

● Az IT szinte minden cég esetében központi 

területté lépett elő  a CxO-k feladata és 

felelőssége még meghatározóbbá vált!

A digitális világ 
GPS-e
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Neumann TársaságA járványhelyzet digitális hatásairól részletesen 
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