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A 70-es években 

kezdődött 

• 1972: COBOL fordító FACOM gépre 

• 1973: 5 INFELOR-os Bécsben dolgozik a 

Mwst bevezetésén 

• 1973: Osztrák PHILIPS számára fejleszt 

egy 20 fős team 

• 1974: német PHILIPS-nél dolgozik egy 7 

fős csapat 

• 1976-tól exportra fejlesztés (SZÁMKI), pl. 

fordító programok, külföldi oktatások 

• Külkereskedelmi vállalatokon keresztül 

(Metrimpex, Interag, stb.) 

• Aki exportált, annak adatott meg az 

import lehetősége. 



SZÁMALK Export 1983-tól 

• Elődvállalatoknál is exporttevékenység: 
SZÁMOK, SZÁMKI (fejlesztések, oktatások),  

     OSZV (szerviztevékenység) 

• Tudatos együttműködés a külkeres 

cégekkel az export növelése érdekében 

• Ennek kapcsán több jelentős német 

projekt indul el, pl. BULL 

• Saját sw exportos részlegek alakulnak a 

SZÁMALK irodáiban és a központban 

• SINCORD a szellemi export 

támogatására 

• Külföldi képviseletek: 

 1987 Anglia: Densitron 

 1988 Németország: Datorg GmbH 



DENSITRON LTD. 

• Eleinte kisebb oktatási és fejlesztési 

projektek (ICL, Thorn EMI, NIXDORF), 

részben itthoni munkavégzéssel 

• Magyar HW fejlesztések értékesítése:      
ALBACOMP lemezegységek, PC-k, ipari terminálok, 

monitorok 

• Densitron fejlesztésű RELACS ERP 

rendszer értékesítése Mo-n és Angliában 

• Jelentős magyar szoftverek marketingje 

és értékesítése 
        SOFTDOC 

        CS-PROLOG (Transputeren is) 

        LABSWARE és METABOLEXPERT (Compudrug)  

        Graphisoft ArchiCAD 

• Jelentős import keret a SZÁMALK 

számára az export eredményeképpen 

 



DATORG GmbH 

• SZÁMALK képviselet 1988-tól: Hamburg 

• Közös vállalat 1990-től  

• Több, mint 150 magyar szoftveres 

dolgozott német projektekben: 

        Szoftver fejlesztés, rendszer átállítás, tuning, 

        tesztelés, ERP rendszerek bevezetése 

• Irodák Németországban 

• Referenciák 

• SZÁMALK Részvétel a CeBit-en 

• És más kiállításokon (Bécs, London, 

Utrecht, Köln, München): 

 Marketing + tárgyalási lehetőségek 

 



A DATORG GmbH  

(SZÁMALK képviselet) 

németországi telephelyei 



Kivonat a DATORG GmbH 

referenciáiból 
 



Összefoglalás 

• A SZÁMALK és elődei a szellemi export 

egyik úttörői a 70-es évektől 

• Extraprofit + importkeret a cégnek 

• Szakmai lehetőség a munkatársaknak: 

 Új technológiák 

 Modern eszközök 

 Munkamorál 

 Anyagi lehetőségek 

• A korábbi exportosok ma 

cégtulajdonosok vagy vezetők a hazai 

informatikában 

 

 


