
1 

 

TISZTA-SZOFT MOZGALOM 

A tavalyi, októberi Posta Magazinban írtam arról, hogy törekedni kell a legalizált, 

hivatalosan beszerzett számítástechnikai szoftverek (programok) alkalmazására. 

Még annak a hónapnak a végén a Neumann János Számítógéptudományi Társaság 

(NJSZT) egy új, alulról szerveződő akciót indított "Mozgalom a szoftver-megújításért" 

elnevezéssel, amely - Kovács Győző, az NJSZT alelnökének, informatikai berkekben 

jól ismert szakembernek a javaslatára - röviden a TISZTA-SZOFT "becenevet" kapta. 

A mozgalom célként tűzte ki, hogy rábeszéléssel, példamutatással kíván az 

országban olyan helyzetet teremteni, amelynek eredményeként egyre több jogtiszta 

programmal működő gépet fognak használni. Ehhez várhatóan hozzájárulnak majd a 

programokat gyártók, fejlesztők, forgalmazók is különböző kedvezményekkel, piacké-

pesebb árak kialakításával, mivel hazánkban a szoftverek iránti fizetőképes kereslet 

messze nem éri el a fejlett országok szintjét. Talán már ennek tudható be, hogy a 

Microsoft diákok és pedagógusok részére kedvezményes szoftvervásárt rendezett 

karácsony előtt Budapesten négy könyvesboltban. 

Aki ennél többet szeretne tudni a mozgalomról, vagy csatlakozni kíván ahhoz, az 

keresse Ajpek Kálmánnét (NJSZT) a [06-1-] 132-9349 telefonszámon. 

(A részletek megismerése céljából közöljük a mozgalom alapító nyilatkozatát. - a 

Szerkesztőség) 

 

A fenti témához kapcsolódóan beszámolok egy másik kezdeményezésről, az 

"Adatvédelemért és Informatikai Biztonságért" Alapítványról. Az alapítványt azért 

hozta létre - több számítástechnikai, biztonságtechnikai, fogyasztóvédelmi szakem-

ber bevonásával - a Kobinter Kft., mert felismerte, hogy Magyarországon törvények-

kel, szoftver-rendőrséggel fenyegetőzve a számítógépes szokások megváltoztatása 

nem érhető el. Ezért az alapítvány több célt tűzött ki: 

 a számítógépes kultúra alapjainak megteremtése különböző, népszerűsítő, 

felvilágosító propaganda útján, 

 a személyes adatok védelmének jogi és technikai támogatása, 

 számítástechnikai eszközök beszerzéséhez segítségnyújtás, 

 hazai adat- és titokvédelmi szabványok kidolgozásában közreműködés, 

 számítástechnikai termékeket "fogyasztók" érdekeinek védelme (mind hard-

ver, mind szoftver területen), 

 számítógépes vírusok elleni védelem víruslaboratórium felállításával. 
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Ezeknek a céloknak a megvalósulását, mint a kuratórium tagjai, több neves 

szakember segíti: Bárdi Miklós, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet igazgatója, 

Fogarasi József, a Magyar Közigazgatási Kamara elnöke, Hiesz György 

országgyűlési képviselő, az emberi jogi bizottság tagja, Kis János szakújságíró, 

vírusszakértő, Simon Géza, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai főosztályának 

vezetője, és Trunkó Barnabás, a Magyar Biztosítók Szövetségének főtitkára. 

Az alapítványt létrehozók bíznak abban, hogy tevékenységükkel nagyban 

hozzájárulnak egy korszerű felfogású számítástechnikai kultúra, számítógépes morál 

kialakulásához. 

A leírtakhoz kapcsolódik, hogy a vezérigazgatósági számítógépek és szoftverek 

beszerzésével, nyilvántartásával és alkalmazásának felügyeletével összefüggésben 

végre elkészült egy elnök-vezérigazgatói utasítás-tervezet, amely szabályozza, ös-

szefogja az informatikával, azon belül a számítástechnikával kapcsolatos teendőket. 

(Remélem, hogy a cikk olvasásakor ez már hatályban lesz.) Véleményem szerint ezt 

az utasítást nem szabadott volna leszűkíteni a vezérigazgatóságra. Ezért javaslom, 

amíg nem késő, hogy postaszintű szabályozás is lásson napvilágot a témában.  

Ezek után örömmel írom le, hogy a vezérigazgatóság szinte valamennyi szervezeti 

egysége részére beszerzésre került a Windows™-alapú Microsoft® Office 4.2 - Word 

6.0 szövegszerkesztőből, Excel 5.0 táblázatkezelőből, Power Point 4.0 bemutatókat 

támogató programból, Mail elektronikus levelezőprogram licencből álló - irodai prog-

ramcsomag. Úgy érzem, hogy ezzel a vezérigazgatóság megtette az első lépéseket 

az egységesítés felé. Üröm az örömben, hogy a géppark sokfajtasága, elégtelen pa-

raméterei miatt azokat nem mindegyikre lehetett telepíteni, valamint az, hogy ezt 

nem postaszinten valósítottuk meg. Ez jól tükrözi azt, hogy a szoftvervásárlás nem is 

olyan egyszerű dolog. Egyben jelzi azt is, hogy a 286-os generáció elavult, ezért 

mindenképpen célszerű azokat korszerűbb, a tendenciákat figyelembe véve 486-os 

számítógépekre kicserélni. A "forgalomból" kivont gépeket a postai szakirányú ok-

tatási intézményeknek (pl.: győri Széchenyi István Főiskola, szakközépiskolák) ja-

vaslom átadni hasznosítás céljából. (Információim szerint a győri főiskola géppark-

jának zömét IBM XT-k alkotják.) 

Remélem, hogy a posta valamennyi, számítógéppel dolgozó munkatársa egyetért a 

TISZTA-SZOFT mozgalom, valamint az "Adatvédelemért és Informatikai Biztonság-

ért" Alapítvány célkitűzéseivel, elveivel. Bízom abban, hogy minél többen lesznek 

tagjai a "tiszták" csapatának. 

Vigh György 

 

Budapest, 1994. december 6. 


