
Néhány szó a Softinvest szabványos programjairól 

A Softinvest akkor alakult, amikor a személyi számítógépek kezdtek elterjedni hazánkban. Az 

a lehetőség, hogy a kötegelt feldolgozások helyett online vagy inkább inline módon is fel le-

het dolgozni az adatokat, megmozgatta a szakma képzelőerejét. Természetesen először túl-

becsültük a lehetőségeket. Az először megjelenő PC XT gépek kapacitása nem tett lehetővé 

komoly integrált ügyviteli feldolgozásokat, de még egy sima főkönyvi könyvelés is túlnőtt 

annak kapacitásán. Mi mégis azt hittük, hogy lehetséges lesz ilyen programokat futtatni az 

XT-ken. Én akkor úgy jellemeztem a helyzetet, hogy megpróbáltunk 42-es lábbal 38-as cipő-

ben táncolni. De gondoljunk arra, hogy egy műszaki főiskola Commodore 64-esekre integrált 

ügyviteli szoftvert ajánlott. Elméletileg be is mutatták a programot. 

Amikor megjelentek XT-k helyett az AT-k, különösen az AT386-os gépek, akkor változott a 

helyzet, mert azok háttér kapacitása, és sebessége már lehetővé tették egyes ügyviteli fo-

lyamatok számítógépesítését. Az első ilyen programok még a korábbi Askota programok 

szemléletét tükrözték. Naplókon ellenőrizték a könyvelések teljes-körűségét. A Softinvest az 

OKISZ Sz. Sz. V-t bízta meg, dolgozzon ki anyag-, főkönyvi – és folyószámla könyvelésre al-

kalmas programot. A program szervezési dokumentációját, az OKISZ Sz. Sz. V. dolgozta ki, 

míg magát a programozást a Microsystem Kft végezte. 

A Főkönyvi program PCFok, a folyószámla program PCRiver fantázianévvel került kidolgozás-

ra és került forgalomba. Ezek a programok még szóló gépeken működtek. Ezek voltak az első 

olyan programok, amelyek már nem naplókon keresztül ellenőrizték a kontírozás teljes-

körűségét, hanem addig nem lehetett a könyvelést elvégezni, ameddig minden kontírozási 

tétel, rögzítésre nem került. Magyarországon ezek voltak az első szoftverek, amelyek lehető-

vé tették az automatikus kontírozást. 

A PCFok és a PCRiver sikerére mi sem jellemzőbb, mint hogy a TVK is négy évig sikeresen 

alkalmazta. 

Mindkét program DBase típusú adatbázis kezelőn futott, annak minden előnyével és hátrá-

nyával együtt. A hátrányai közé tartozott, hogy nagyszámú forgalmi tétel esetén gyakran 

kellett külön indexelni az állományokat. 

Amikor megjelentek a hálózatra alkalmas gépek és szoftverek, akkor a Softinvest saját hatás-

körben kidolgozta a MiniPak rendszert, amely a PCFok, a PCRiver, PCÁllóeszköz és a PCBér 

integrációján alapult, és a KKV ügyvételének teljes-körű megoldását nyújtotta. Ez a program-

csomag 1987-ben megnyerte a Békési Informatikai akadémia ügyviteli szoftver területére 

kiírt verseny első díját. 

Ma már meg kell mosolyognunk a kezdeti botladozásainkon. De gondoljunk csak arra, hogy a 

felhasználók nagy tömege ragaszkodott az évek óta megszokott könyvelési módszerekhez, és 

igazán ott tudtunk sikereket elérni, ahol a főkönyvelő megértette, hogy milyen új lehetősé-

gekkel egyszerűsödött le ügyviteli munkája- 



Hozzá kell tennem, hogy akkor mi különös lázban égtünk. Olyan együttműködő csapattal a 

munkám során csak igen ritkán találkoztam, mint amilyen akkor a Softinvestnél kialakult. Itt 

nemcsak a cég közvetlen dolgozóira gondolok (Bálint Andrásné, Hangya Judit) hanem az 

OKISZ Sz. Sz. V. és a Microsystem e munkán dolgozó kollegáira is (Belényessi Judit és Kiss 

Miklós).  

        Somogyváry Géza 



Boros László visszaemlékezése 
 
Amikor 1988 február 24-én megérkeztem a Softinvestbe már azzal vártak, hogy már meg 
kellett volna nyílni a XIII. Jászai Mari téri Bemutató teremnek (a Bemutató terem a Mc 
Donalds mellett, ma Maródi Cukrászda), ahol egyedülálló bőségben szoftver termékeket 
fogunk értékesíteni. A tervek kicsit csúsztak, de 89 októberére a beruházás megvalósult, a 
Bemutató terem megnyílt.  
  
Gyakorlatilag 3-4(-5) különálló területet vitt a Softinvest. 
  

1. Hardver értékesítés, aminek ez egyik legnagyobb bravúrja 200 db PS2 386-os 
processzoros gép eladása volt. A terméket szinte a "megjelenés pillanatában" sikerült 
értékesíteni, akkor ezek a gépek  még COCOM listás termékek volt. Farkasvölgyi 
Jutka volt az üzletág vezetője. 

  
2. Simonkovics Sanyi vitte a CAD üzletágat, akire rettentő irigyek voltunk, mert EGA 

monitora, grafikus kártyája,  és matematikai co-processora volt a 286-os gépében, 
amikor mi még CGA monitorokon és XT-ken dolgoztunk. 

  
3. Az ügyviteli üzletágat Somogyváry Géza bácsi visszaemlékezésében részletezte. 

Egyetlen hozzáfűzni valóm van. Szerintem egy zseniális operációs rendszer 
megoldással is készítetett a Softinvest egy ügyviteli programot. Egy 286-os AT-ra 
gyakorlatilag egy 3 feladatos, saját fejlesztésű operációs rendszert telepítettek, amelyre 
2 szöveges terminál volt kapcsolva. Egyszerre lehetett dolgozni az AT-n és a 2 
terminálon. Olyan automatikus tranzakció kezelése volt, hogy az ügyviteli program 
teljesen konzisztens állapotban maradt egy véletlenszerű áram kimaradás esetén is. Ez 
messze meghaladta nem csak az akkori, de tartok tőle, hogy bizonyos nézőpontból a 
mai PC-s operációs rendszereket is. 

  
4. Fontos említeni a Borland disztribúciót, ami a Softinvest Szoftver ABC általi 

felvásárlásáig működött,  Zsoldos Tibi aktív közreműködésével. Abban az időben a 
magyarországi szoftver forgalmazó cégek egy-egy termék disztribúcióját látták el, 
ilyen  képviseletek voltak, pl. a Novotrade vitte az Asthon-Tate (dBASE), a Számalk a 
Microsoft, a Műszertechnika pedig a Word Perfect disztribúciót. Aztán 1990-92 között 
kialakultak a nagy disztribúciós cégek, amelyek a teljes palettát kínálták hardverben és 
szoftverben egyaránt, ezt a Softinvest már nem bírta tőkével és az utolsónak említett, 
szoftver termékek kereskedelmével folytatta a tevékenységét később. Ez az üzletág állt 
legközelebb szívemhez.  

  
Ez a hozzám legközelebb álló üzletág a szoftver értékesítés, ami két részből állt. Legális, 
"nyugatról" vagy hazai disztribútortól beszerzett szoftverek értékesítése, és a hazai 
programozókkal készíttetett termékek. 
Már az érkezésem előtt elkészült a dAccess, ami Pascal programból tette lehetővé dBase 
adatbázis fájlok kezelését. A megjelenésekor több mint 300 példányban adta el a Softinvest és 
ez akkor meghaladta az országban legálisan eladott Windowsok számát. Gyakorlatilag 
ugyanez a fejlesztői társaság készítette el a dR Report writer programot, amivel programozói 
tudás nélkül is lehetett adatbázis kimutatásokat készíteni, illetve az első még batch 
feldolgozást lehetővé tevő magyar helyesírás ellenőrzőt. A DTP hajnalán  a Ventura egyik 
legnagyobb értékesítője volt a Softinvest és még professzionális kottaszerkesztő is volt a 
palettán. Több ezer féle szoftver értékesítettünk évente és ez az üzletág hozta a bevétel 



harmadát, amíg a hasonló vagy nagyobb méretű cégeknél a szoftver értékesítés a forgalom 5 
%-át sem érte el. 
  
Mindenféle képen a Softinvest úttörő szerepet vállalt a legális szoftverek értékesítésében. Egy 
olyan időszakban tört utat, amikor még mindennapi gyakorlat volt, hogy   számítógépet úgy 
értékesítettek, hogy csak másolt szoftverek voltak csak úgy a gépen. Megmutatta, hogy lehet 
nyereségesen szoftvert fejlesztetni és legális csatornákon keresztül értékesíteni. A mai  
törvényileg szabályozott értékesítési környezet, akkor még csak távoli utópia volt.  
  
Színes, nagyon szép világ volt ez, amikor büszkén mondhatta az ember: Én szoftver 
kereskedő vagyok! 
  
Szeretettel: 
Boros Laci 
 
Néhány dokumentummal kiegészítem Boros Laci beszámolóját.  
 
A külföldről behozott szoftver termékek szép katalógusát Softinvest Szoftver Spektrumnak 
hívták. A katalógus igényes és szép munka volt. Készítői a ConTech Kft munkatársai voltak.  
  
A kiadvány címlapja és impresszuma.  
 

                  



     
 
A 132 oldalas kiadvány bevezetője.  
 
Készítette: Mátyásfalvi János  
 
 
 
 
 






























































































































































































































































































































































































