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Dr. Balázs-Piri László

A Recognita története a megalakítástól 1996 végéig
Jelen összeállítás az SzKI Recognita Rt 1989. évben történt létrehozásának SzKI- ivel, 
megalakításának sajátosságaival, majd az Rt tevékenységével foglalkozik, egészen az 1996-os év végé-
ig, amikor is a céget az amerikai Caere Corp. 100%-ban felvásárolta.

, s 1989- -ban történt nyugdíjba vonulásáig a 
Recognita munkatársa, saját sorsában is érintett személyként köszönetet m
jelen anyagot a rendelkezésre álló források és saját ismeretei alapján összeállíthatta. Ugyanakkor nem 
tekinti magát minden tények tudójának, ezért az esetleges észrevételekért, kiegészítésekért ezúton is 
köszönetet mond.

k

Az állami tulajdonú SzKI az egyik legnagyobb hazai számítástechnikai kutató-
a '80-as években. L á-
mítástechnikai, informatikai stb.) feladatokat oldott meg. Ennek során a mindenkori körül-

lmú 
 az SzKI által elért eredményeket meger

ozat 
1985. júliusi kiadásában is, amely az SzKI- z-
mények közé sorolta be.

Magyarországon az 80-as évekre a kétarcúság nyomta rá bélyegét. Erre az évtizedre az elhú-
zódó válság, a felhalmozódó államadósság, az osztogató-megszorító gazdálkodást váltakozta-

- ak csírá-
-

is változott, s a felvetett problémákra új válaszok születtek. Ennek egyik formája volt a gaz-
daságban új vállalkozási formák létrehozása, pjt-k, gmk-k, vgmk-k létrejötte és viharos felfu-

o-
zásokat hozott mind az ország, mind pedig a vállalatok, s így az SzKI életében is.

Az  elébe menni a változások-
nak y-
más után elkezdtek az önállósodás, vállalatalapítás gondolatával foglalkozni. Ehhez kapcso-
lódva az SzKI-ban 1988- i egy holding struktúra elképzelés, 
amelyben felhasználták a korábban létrehozott leányvállalatok (SCI-L, SCITEL) SzKI szempont-
jából hasznos, azonban gyakran ellentmondásosnak bizonyuló a-
latait is. Az elgondolások 6-10 szervezet létrejöttével számoltak, egy-
két év távlatában.. A holding azt célozta volna
szervezete a 
kutatás-fejlesztési tevékenységek irányultságát meghatározza, vagy legalább is befolyásolja, 
ugyanakkor az SzKI ukat, különö-

akában.

1988-89-ben az SzKI gazdasági szervezete több körben is elgondolásokat dolgozott ki arra 
vonatkozóan, miképpen lehetne egy ilyen struktúrát létrehozni, irányítani, s nem utolsó sor-
ban gazdaságosan fenntartani és dtetni. A tervezés során több menetben elvégzett 
gazdasági számítások a teljesítményt, az eredményességet, valamint a létszám racionális 
allokálását ille hátrányos volna ennyi 
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szervezet esetében az alapításhoz szükséges pénzeszköz mennyiséget az SzKI-ból kivonni, 
á-

si modellt sem kialakítani, ami találkozott volna az újonnan létrejönni kívánó szervezetek 
illetve az SzKI által elgondolt irányítási model-

lel. Az is nyilván
know-how, ismeretanyag, eszközpark, védjegy stb. az SzKI tulajdonát képezte, ezért azt is 

ékelni.

az átalakulást segít  jogszabályokat. Az 1988. évi VI. 
törvény, melyet a köznyelvben csak társasági törvénynek neveztek, a rendszerváltás folya-

olt, azonban még az úgynevezett „szocialista 
piacgazdaság” koncepciójának jegyében készült, vagyis az állami és a szövetkezeti szektor 
mellett harmadik szektorként képzelte el a gazdasági társaságokat. Az ugyanezen évben el-
fogadott 1988. évi XXIV. törvény
annak jogi feltételeit, hogy Magyarországon is rendezett körülmények között történjen meg 

ozása.

Optikai karakterfelismerési munkák az SzKI-ban

Az optikai karakterfelismerés alapötlete az SzKI-ban a 80-as években végzett képfeldolgozási, 
alakzat-felismerési kutatásokra épült, s már 1985-

képfeldolgozási algoritmu-
sok, eljárások kidolgozásával, hatékonyságuk elemzésével. A kutatások eredményeképpen 
1987-
évben bemutatták a hannoveri CeBIT és a párizsi SICOB kiáll é-
kesítésre szánt programot, a Recognita 1.0 változatát. Az IBM-kompatibilis személyi számító-
gépen DOS alapú környezetben futtatható, a dokumentumok képét, képeket szkenner segít-

dés övezte.

A program segítet-
te:

- -költségei folyamatosan növekedtek.
- A piacon már kaphatók voltak a karakterfelismerési célokra jól használható 200, illetve 

300 dpi felbontású lapolvasó berendezések,
- Az irodákban is általánosan rendelkezésre álltak a szkennerek vezérléséhez és a program 

használatához szükséges személyi számítógépek.

tte a szkennerek már említett megjelenése. A 
a-

dokumentumok feldolgozása azon
eket is szélesebb körben 

lehetett elterjedtté tenni.

Az 1988-89- len a ter-
a-

mokkal szemben támasztott kívánalmaikat és elvárásaikat. A fiatal programozókból, mate-
onban bízott 

mind a program, mind a saját képességeiben.
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Az SzKI Recognita Rt. megalakítása

Kovács 
 és Marosi István echnológia és a 

ráépülõ termék, amelyre alapozva az üzleti vállalkozás beindulhatott, Tállai Benedek marke-
ting-szakértelme pedig életre hívta magát a vállalatot, és útjára indította a szakmai eredmé-
nyek mellett a Recognitát mint sikeres üzleti vállalkozást.

1989 tavaszán-nyarán Tállai Benedek mint ötletgazda vezetésével elkezdett kialakulni az 

való sok
ho Egy további 
szempontként merült fel, hogy ki kellene használni a hazai cégjogi és adózási szabályok azon 
rendelkezéseit, amelyek a legalább 30%- t mini-
mum 50%- cég

A dolgozók érdekelt-
nytársasági forma 

, mert a Recognita filozófiájához tartozott, hogy a majdani f
részvényesek mellett a vezetés és az alkalmazottak is birtokoljanak részvényeket.

Ami a lehetséges külföldi partnert illeti, 1988-89-ben még nem volt
hogy nagy, nemzetközileg ismert cégek kívántak volna Magyarországon vegyesvállalatokba 
befektetni, ilyeneket létrehozni. Ezért Tállai Benedek felhasználta korábbi üzleti kapcsolatait, 
s az általa jól ismert, korrektnek ítélt angol Walters Europe Ltd. (London) céget (annak veze-

bemutatta az SzKI-nak. A kapott pozitív referenciák z-
 Ehhez egyrészt egy sor egyeztetést kellett 

elvégezni, másrészt pedig – részben az egyeztetések eredményeire alapozva – ki kellett mun-
kálni t, valamint a lét-
rehozandó részvénytársaság Alapító okiratát.

ett pontosítani. Ezek 
ismertetése helyett csak a fontosabbakat érdemes kiemelni:

- Mi legyen a létrehozandó társaság feladata, s milyen üzletpolitikát kövessen.
- Milyen jogokat ad át az SzKI a társaságnak, s ezekért milyen ellenszolgáltatásra tart

igényt.
- Hogyan történjen a társaság mérleg szerinti adózott eredményének felhasználása.
- Az SzKI munkatársai közül kik lennének az új részvénytársaság munkavállalói, milyen 

formában kerülnének át az új céghez, s mennyi részvényt kívánnának jegyezni. (Az egyez-
tetések nyomán az SzKI munkatársai l-
ni.)

A több menetben egyeztetett végül a felek rögzítették, hogy a 
létrehozandó társaság neve SzKI Recognita Rt, 
SzKI tulajdoni hányada 58,7%, a Walters Europe-é 31,9%, míg a dolgozóké 9,4%. 
tükrözte az SzKI azon törekvését, hogy a létrehozandó társaságok mindegyikében többségi 
tulajdonrésszel rendelkezzen. - r-
mékekhe

-how-ját, tulajdonjogát, használati jogát, for-
galmazási jogát, védjegyét és névhasználati jogát, valamint az 1990. január 1-ét k

-val és harmadik féllel kötött, nevezett programokra vo-
natko
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Az SzKI anyagi hozzájárulását részben készpénzben, részben pedig tárgyi apportként (álló- és 
forgóeszközök, anyagok formájában) teljesítette. (Ez utóbbiak között részben pl. az SzKI-nál 

eértékelt.) Az 
alapítók megállapodtak abban is, hogy az Rt alapításának el n-

gbejegyzésig az SzKI végzi.

A cég alapításakor a tulajdonosok a pénzügyi kérdések meghatározásakor úgy döntöttek, 
-fejlesztési munkák finanszí-

rozására a v eerejét, 
másrészt versenyképességét. E k-

gy a 
hazai politikai-gazdasági változásokat kihasználva, a vállalatot privatizálni kell, értve ez alatt 
az SzKI kezdeti többségi tulajdonának fokozatos kivásárlását, és olyan tulajdonosi szerkezet 
kialakítására kell törekedni, amely a tulajdonosok anyagi érdekeltségén keresztül is a vállala-
tot folya

Egy cég a-
pítók ún. mellékszolgáltatások formájában biztosították. Az SzKI kifejezett és a társaság 
fennállása alatt vissza nem vonható hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Társaság nevében, ill. 
rövidített neveként az SzKI és a Recognita nevet, emblémájaként az SzKI jelét használja, miu-
tán a védjegyként is bejegyzett SzKI és a Recognita név és az embléma a piacon hosszabb 

evezetésre került, és annak használata biztosíthatta a társaság részére a m
ködés folytonosságát. A névhasználatot és az embléma használatot az SzKI ellenszolgáltatás 
nélkül engedélyezte a társaság részére. Az SzKI a társaság részére ingatlan bérleti lehet é-

a-
torna, biztonsági berendezés, telefon, telex és telefax vonalak stb.) együtt. Ennek alapján lett 
a társaság székhelye az I. Donáti u. 35-45.

A társaság szempo
- és mellékállomás vona-

használat, kézbesítés, sokszorosítás és kötészet, utaztatás, munkaügyi ügyintézés, gazdasági-
pénzügyi tevékenységek stb.) is biztosított a Társaság részére. (A szolgáltatások igénybevé-
telének feltételeit és költségeit külön ették.) A Walters Europe mellékszol-
gáltatásai közé egy telefax berendezés, egy fénymásoló és egy személygépkocsi tartozott. Az 

mi

Az Alapító okirat megszövegezésekor már említett, a gazdasági társaságokról 
kellett kiindulni. Az ilyen 

n  ekkor még kevés tapasztalat állt rendelkezésre, 
ezért az SzKI Recognita Rt Alapító okiratának szerkesztése során egy ugyanebben az évben 
korábban létrejött SzKI társaság hasonló dokumentumát vettük keretként alapul (ollót és 

és eltéréseket. Az Rt három t dr. Náray Zsolt, Tállai Benedek és Robert E. 
Kalman (a Walters Europe elnök-vezérigazgatója) alkotta, s az elnöki tisztet dr. Náray Zsolt 
látta el, egé dr. Reszler Ákos
vette át.

s 1988. október 4-én került aláírás-
ra, s az SzKI Recognita Rt 1989. november 1- Mivel a társa-



A Recognita története … 5 / 12

r-
g-

kezdett munkát.

Az beindítását a kö-
 eg

• Az SzKI által a cégnek nyújtott apportként ekkor már rendelkezésre állt egy – a kor akkori 
– lényegében piacérett OCR technológia.

• akik az SzKI-ban 
megkezdett tevékenységüket folytatták tovább, de immáron egy önálló vállalkozás kere-
tében.

• í-
tés a piacra való belépésre.

• Viszonylag kevés versenytárs -amerikai 
piacra összpontosították tevékenységüket.

•
es felismerésére, 

kezelésére. A versenytársak kezdeti hiánya egyben az akadálytalan piacra jutást jelentet-
te.

• e-
tett elérni.

stratégiai célokat 

• Három-öt éven belül 5-10%-os piaci részesedés elérése, majd megtartása.
• ékek 

eljesítésére többek között a 
vegyesvállalatoknak nyújtott adókedvezmények megszerzése érdekében is szükség volt.

•
• Leányvállalatok létrehozása a legfejlettebb piacokon (Németország, USA stb.), a piaci 

felfutás függvényében.

Még az SzKI-nál megkezdett fejlesztési munkák eredményeképpen 1989. májusában piacra 
került a DOS környezet mellett már MS Windows környezetben is használható Recognita 
Plus program. Ezzel bebizonyították, hogy világviszonylatban is képes helytállni egy kifejezet-
ten ma
Plus évente-másfél évente megjelentetett újabb változatai olyan kivitelben kerültek a fel-
használókhoz, amelyek a mindkét operációs rendszer alatti használatot lehe tték.

ését, s 

– inek tulajdonságait 
felhasználva – gyorsan és rugalmasan tudott reagálni az új felhasználói igényre. Ennek jegyé-
ben dolgozta ki 1991-1992- t-
tan a kézi szkennerekhez használható GO-CR programrendszert t-
ban for
több mint félmillió licencpéldányt sikerült értékesíteni, s a program képességeit a szaksajtó 
külön díjjal is elismerte.
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1993-1994-ben alakította ki a cég a ma is használatos, a maga nemében egyedülálló modulá-
ris OCR technológiai keretrendszerét (Development Toolkit), amely az általános felismerési 
algoritmusok (nyomtatott szövegek, kézzel írt számjegyek, mátrixnyomtatóval írt szövegek, 

égyzetek, vonalkódok felismerésére) mellett szkennelési, kép- s-
mert szöveg szerkesztésére szolgáló, valamint szövegkimeneti stb. modulokat is tartalmaz. 

ami nagy-
mértékben segíti a technologizálást, a programok fejlesztését, az egyes változatok követését, 
karbantartását, esetleges módosítását, valamint a változtatások végiggörgetését az éppen 
aktuális termékekben.

1994-96-ban az Rt – ek oldására – hozzákezdett egy új piaci terüle-
Recognita 

Form, Recognita Test termék azonban a 
bennük alkalmazott, nem teljesen kiforrott technológiai megoldások problémái, valamint a 

ánya miatt nem terjedtek el 
szélesebb körben, így továbbfejlesztésük 1996. végén lezárult. A döntésben az is közreját-
szott, hogy ezeknek a termékeknek az értékesítése a hagyományos értékesítési csatornák 
helyett más, ún. VAR (Value Added Reseller) partnerek, rendszerintegrátorok bevonását igé-

lna.

Ami az Rt elhelyezését illeti, a cég 1991. novemberében az SzKI kérésére a Donáti utcából az 
Iskola u. 16. szám alá költözött, s az ottani épületet teljes egészében belakta.

A Recognita név, amely 1989. óta egyaránt fémjelezte a céget és a terméket, gyorsan ismert-
té v
gyár
így sokszor a vásárlók a gyártót nem is ismerik, csak a terméket.)

A Recogni ználni. 
ogatókra 

tett szert. Mindezek eredményeképpen 1991-re már a nyugat-európai OCR szoftverpiac 
mintegy egynegyedét tudhatta magáénak. Az üzleti eredmények annak vol

Európában a változatos ékezetes karaktereket kezelni tudó szoftver szinte egyedülállónak 
számított a konkurens termékekhez képest. Viszont, mint minden kelet-európai termék, hát-
ránnyal szállt versenybe a nyugati cégek termékeivel szemben. A nyugati felhasználók és 
üzleti partnerek esetleges kezdeti vonakodása, tartózkodása akkor némiképp
volt, nem igazán tudták felmérni az 1990-es évek elején, hogy milyen partnerekre tesznek 
szert a volt szocialista országok vállalatainak személyében.

nkatársi 
állományának szakmai, üzleti és nyelvi felkészültsége el tudta oszlatni az említett negatív 

e

A piacelemzések és a konkurencia termékeinek összehasonlító vizsgálatai arra utaltak, hogy 
a piacon egyre jobban növekszik az igény a munka hatékonyságát, valamint a termelékeny-
séget javító szövegbeviteli alkalmazásokra. Ezért a már említett sikeres nemzetközi bemutat-
kozások után a Recognita Rt-ben 
cégek, mint például a Microtek, a Hewlett-

n-
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t-
hassa. Nem kevésbé fontos volt azonban az a tény sem, hogy a legrangosabb nemzetközi 
kiállításokon (CeBIT, Systems, OrgTechnik) ezen cégek kiállítási területein mutathatta be 
termékeit, így, p-
pontjába került.

Hewlett-Packard céggel kötött megállapodás alapján kifejlesztette a speciálisan csak a HP 
szkennerekhez használható Recognita Select OCR programot.

Az Rt egy másik piaci terület felé is nyitott volt. A szkennergyártók körében egyre inkább 
elterjedt, hogy a szkennerek mellé csomagolt szoftverek közé OCR programot is tesznek. Ez 
á
normál változat összes tulajdonságával. (OCR esetében ilyen lehet például, hogy a program 

ogramot 
nem lehet tanítani, esetleg nincs benne helyesírás-
hogy a termék egy korábbi változatát csomagolják a szkennerek mellé. Az Rt esetében az 

eként a Recognita 
Standard, míg az utóbbira példa a Recognita Plus 1.25, majd ké
program.

ott arra, hogy azokat kipróbálja. Amennyiben valamely program 
megnyeri tetszését, akkor módja volt a legújabb változatra frissíteni. A frissítés a teljes cso-

t, hiszen a felhasználó már rendelkezik egy 
korábbi programváltozattal.

Külföldön r-
detéseken keresztül reklámozta termékeit, s keresett disztribútorokat a piac szélesítéséhez. 
Ma tója és a 
kritikák nagyon jók voltak, nem volt szükség külön, saját reklámkampányokra, hanem bemu-
tatótermet hozott létre. Ha valaki meg szerette volna vásárolni valamely Recognita szoftvert, 
ak zült munkatársak mutatták 

közepén a cégnek 30-nál több országban (és természetesen Magyarországon is) voltak diszt-
ribútorai, akik viszonteladók bevonásával értékesítették a cég termékeit.

é-
ben az Rt már az alapí

eket hoz létre.

 is közrejátszott. Az Rt 1990 szeptemberé-
ben, a né
székhellyel a Recognita Büroautomatisierung GmbH céget, amelyben az Rt-nek 60%-os volt a 

ét az 
á-

tott.



A Recognita története … 8 / 12

profitvárakozásai. Mindezek az Rt vezetésében olyan elképzelést alakítottak ki, hogy az eu-
cra. 

lehet megvalósítani. Ezért az Rt 1991. áprilisában Kaliforniában, az amerikai Szilícium Völgy-
ben található Sunnyvale-i székhellyel, 100%-os tulajdonrésszel
létrehozta a Recognita Corporation of America (RCA) céget, abban a reményben, hogy az 
amerikai OCR piacon ez a cég néhány éven belül 10-15%-os részesedést szerez. é-

-t készpénzben, a többit termékapportban kellett teljesíteni. A tengeren túli 
megjelenést a rsak 
is ezen a
szkennergyártókkal is itt, az USA-ban lehetett OEM üzleteket kötni. Az RCA t-
ségére az egész ötletet katalizáló Tállai Benedek kapott megbízást, s az amerikai leányvállalat 

az Rt- -váltásra is sor került.

leányvállalat jó üzleti eredményeket ért el, bár tevé-
galom fel-

RCA esetében okozott komoly gondokat 
már egy-két éven belül, amely végül is – – elvezetett az ame-

(A német leányvállalatba
az Rt 1996. végén szintén eladta a kisebbségi tulajdonosoknak.)

Alapításkor az  a külföldi (angol) befektetés aránya 30 % 
volt. Befektetését a külföldi részvényes pénzügyi befektetésként kezelte, így érdemben nem 
avatkozott bele a cég tevékenységének irányításába. Az 1990- e-

nagyobb részét a tulajdonos
í-

ellenére azo
ításához. 

n-
ezen id
ekkor je

A Walters Europe tulajdonosa 1991. augusztusában váratlanul elhunyt, s örököse nem szán-
dékozott az Rt-b Mivel az Rt meg kívánta tartani 

i feltételeit
lt 

é-
i ási helyzetének megrendüléséhez –

tovább súlyosbítva azt – , mivel a tranzakcióhoz a pénzügyi fedezetet az Rt biztosította. Az 
anya- és leányvállalat ilyen módon kialakított kereszttulajdonlási szerkezete óhatatlanul az Rt 
és az RCA üzleti érdekeinek ütközéséhez  veze-
tett.

Az Rt-nek ebben a helyzetben új finanszírozási források után kellett néznie n-
-ben részvényei meghatározó 

Magyar-Amerikai Vállalkozási Alapnak 
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(MAVA). A MAVA-t 70 millió US dollár t-
a-

gyar magánvállalkozások kialakulását. A MAVA az általa támogatott vállaltokban aktív szere-
pet játszott, segítséget nyújtva a vállalatok stratégiai és pénzügyi tervezési és képzési tevé-
kenységében, valamint stratégiai partnerek keresésében.

A MAVA a cégben a részesedését a kezdeti 30%-ról az évek folyamán 80%-ra növelte (meg-
vásárolva az SzKI részvénypakettjét), míg a részvények fennmaradó hányada továbbra is a 
kisrészvényesek tulajdonában maradt.

alamint hatékony vezetési módszerek bevezetésére. Ezzel 
együtt azonban, mint az Rt többségi
a cégnek már csak az amerikai piacon való részvétel miatt is egyre nagyobb szüksége lett 
volna.

Az 1992-94-e z Rt életében. Ezért a 
- é-

nek az igazgatóság egy korábbi tagját, dr. Reszler Ákost. Az új vezetés több radikális lépést 
tett, amelyek a költségek csökkentésére, az irányítási rendszer tökéletesítésre, valamint a 
munkatársak részére barátságos, egészséges és biztonságos környezet biztosítására irányul-
tak.

Értékelve a cég és leányvállalatai helyzetét, az Rt és a MAVA vezetése közösen meghatározta 
tulajdonos úgy döntött, hogy mivel az ame-

bizonytalan, a leányvállalatot fokozatosan le kell építeni, illetve meg kell szüntetni.

Az 1995-96-os években kialakult helyzet

Az 1990-

• Az Rt -4 évben 4-5% körüli részesedést szerzett az OCR piacból. Ugyanakkor lát-
ható volt, hogy a piaccal együtt való növekedésre a cég egyre kevésbé alkalmas, ez mind 

, noha az ex-
port részaránya továbbra is minden üzleti évben elérte a 80-85%-ot.

• i-
búciós hálózatát, amely lefedte a világ legfejlettebb 35-40 országát.

•
Büroautomatisierung GmbH néven Németországban, és Recognita Corp. of America né-
ven az USA-ban.

• o-
fit- - i-
vatizációs folyamat végén a cég SzKI által birtokolt részvényei teljes egészében a MAVA, 
mint intézményi befekte ek.

Ugyanakkor az évek folyamán a cég piaci és anyagi pozíciója is meggyengült, melynek okai a 
glalhatók össze:

• sek tévesek voltak, s a bevételek nem a tervezettek szerint alakul-
tak.

• Mindkét leányvállalat folyamatosan finanszírozási nehézségekkel küzdött, s az Rt – szán-
dékai ellenére – orábbi évek 
gazdál
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csengett az üzleti életben, a Rt a pénzügyi problémáit hitelfelvétellel próbálta megoldani. 
gra 

, ami ugyan-
csak hozzájárult a pénzügyi terhek növekedéséhez.

• Az Rt – szándékai ellenére – ú-
torával, s az ottani addigi biztos piacot is szép lassan, de biztosan átvette a legnagyobb 
versenytárs amerikai Caere Corp. A német leányvállalat eladásainak növekedése ezt a ki-
esést nem tudta kompenzálni.

• gkötni 
a legnagyobb szkennergyártókkal, az Rt termékei pedig folyamatosan kiszorult az OEM 
piacról. A o-
kat a nyugat-európai piacokat is, ahol a Recognita korábban egyeduralkodó volt.

• Ugyancsak 1994- ú-
tor cégek (Ingram Micro, Actebis, MicroAge stb.) beléptek a nyugat-európai piacokra, 
magukkal hozva amerikai termékválasztékukat, amelyben ott szerepeltek az Rt konku-
renseinek termékei is.

•
és a Calera, valamint a Recognita uralta, de a Caere, hogy piaci pozícióját növelje, 1994-

Calerát.
• Az 1994-95-ben elhatározott technológiaváltási koncepcióhoz igazodva, de a tervekhez 

gram, így az 
a piaci versenytársak által megszorongatva nem hozta az elvárt árbevételt.

A Rt legnagyobb tulajdonosával, a MAVA-val közösen az ezen

hozta:

• A szoftverfejlesztés, mint folyamat strukturálásával, valamint a moduláris komponensek-

• Az egész vállalatra és minden folyamatra (fejlesztés, gyártás, kereskedelem) kiterje

• Egy hosszú távú stratégiai partner bevonása a vállalat tulajdonosi körébe.
• A veszteségforrások megszüntetése, ennek keretében az amerikai leányvállalat tevé-

kenységének felszámolása.

e-
ket igényelt, esetenként fájdalmas személyi veszteségekkel kombinálva. A fejlesztési-
technologizálási munkák eredményei 1996-ban értek be, amikor az amerikai University of 
Nevada, Las Vegas (UNLV) egyetem által évente publikált hivatalos tesztek, mérések szerint a 

került, a Xerox-szal azonos szinten említve. 1995.
rendszer kiépítésének munkálatai is. A cég életében azonban a legnagyobb változást a har-
madik döntés, egy stratégiai szakmai partner bevonása jelentette, 1996. végén, amikor is az 
Rt stratégiai szövetségest talált korábbi legnagyobb versenytársa, a Caere Corp., USA szemé-
lyében.
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A Caere  és hatásai

Az Rt- l-
maradt, s nyilvánvalóvá vált, hogy az Rt- e-

-ban már egy ver-
é-

jobban világossá vált, hogy a megoldást csak egy szakmai szempontból jól felkészült, s egy-
e-

-1996-os években megkez e-
resésben saját amerikai üzleti kapcsolatait és befektetési tapasztalatait hasznosítva a MAVA
is tevékenyen részt vett. 

Az akvizíció létrejöttében egy véletlen is közrejátszott. Az rikai 

számítástechnikai kiállításoknak. Az évek során a két cég fokozatosan megismerte egymás 
termékeit, üzleti tevékenységét, ennek alapján fogalmat tudott alkotni a másik képességei-

A hannoveri CeBIT kiállításon e-
zett ugyanabban a évben, 1995-ben és 1996-ban 
is úgy alakult, hogy a két versenytárs kiállítási területe egymás mellett kapott helyet. Mivel a 

l-
merült az Rt megvásárlásának ötlete. Miután a kiállítást az Rt -

kapcsola

g-

viszonylag hosszabb szakasz, amelynek során az Rt-t pénzügyi-
átvizsgálták, majd következett -
Mindezek eredményeképpen 1996. december 18-án a Caere Corporation 100%-ban megvá-
sárolta korábbi tulajdonosaitól (a MAVA- e-

yt, s ezáltal az Rt a Caere leányvállalatává vált.

e-
alat pénzügyi 

helyzetét stabilizálni tudja. Ugyanilyen fontosságú volt kezdetben az általa kidolgozott és 
forgalmazott termékek piacra jutási feltételeinek javítása. Egy további a kialakult szakember-

b , 

Szakmai (kutatás-
tulajdonossal szemben az  támasztotta:

• Hasznosítsa a Recognita által kifejlesztett moduláris kialakítású technológiai elemeket.
•
• Integrálja a Recognita értékesítési és marketing munkatársait egy európai kereskedelmi 

szervezet kereteiben.
• Egyáltalán, biztosítson hosszú távon olyan feltételeket, hogy a Recognita változatlanul 

eredményesen gazdálkodó, sson.
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szempontjából fontosnak ítélt egyéb szempontokat is. A Caere számára az akvizíció lehe
tette, hogy 

- n
hosszabb távon egyre veszélyesebbé válható versenytársat,

- hozzájusson a Recognita sokn t-
ségével potenciálisan növelni tudja piaci dominanciáját.

A Caere céget felvásárlási törekvéseiben az is motiválta, hogy tisztában volt vele, az Rt más 

z Rt-re, 
k érdekében, akárcsak titkos biztosítékként.

Megjegy , hogy a Caere a piaci megjelenés, a szakmai összehasonlító értékelések, va-
lamint a kapott nemzetközi elismerések alapján mindig is nagy versenytársat látott az Rt-ben
Csak az akvizíció egy eléggé el l-
na, hogy a cég pénzügyi gondokkal küszködik. Az Rt árbevételét, így piaci részesedését is a 
valóságosnál mintegy tízszer nagyobbnak gondolta, mivel megítélése szerint az elért fejlesz-
tési eredményeket kisebb ráfordítással nem lehetett volna elérni.

Az akvizíciót mind a hazai, d-
dig még nem volt rá példa, hogy egy amerikai szoftver cég magyar céget teljes mértékben 
felvásároljon. Ráadásul, ebben az esetben az egyik “nemzeti kincsnek” számító volt 

zaj

 során lényegében a Caere volt domináns helyzetben, ugyanakkor a 
MAVA és az Rt – hála a korrekt tárgyalási taktikának és az általuk megvalósí-
tott hatékony érdekérvényesítési stratégiának – sikerült olyan megoldást kialakítani, ami 
mindkét fél
kompromisszum alapozta meg az Rt szempontjából az elkövet  De az már 
egy másik történet.

* * *
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