
Dokumentumok a 

SOFTINVEST-ről 
 

 

Összeállította: 

Mátyásfalvi János 



SOFTINVEST 

 

So ogyvári Géza: Néhá y szó a Softi vest sza vá yos progra járól 
Boros László visszae lékezések  
Mátyásfalvi Já os Boros László eszá olójához kiegészített dokumentum 

Alapító okirat 
Társulási szerződés 

Jegyzőkö yv a Softi vest Szoftverkereskedel i és Fejlesztési Betéti Társulás alakuló üléséről 
Előterjesztés – a Softi vest Betéti Társulás  „Általá os űszaki fejlesztési szolgáltatás” 
szakágazat a soroláshoz 

Aláírás jegyzék 

Gazdasági Társulások Egyedi Törzskö yve Softi vest 
Cég írósági ejegyzés Softi vest 
Beszá oló a Softi vest -ös gazdálkodási- és szak ai tevéke ységéről 
Határozat – i gatla átadásról Patyolat – Softi vest  jegyzőkö yv 

Építési e gedély – e utatótere  és ügyfélszolgálati helyiség kialakításásra  

INFELOR – iroda hasz álati jog átadása a Softi fer ek 

„Előprivatizá ió” – Soft vest vételi szá dék yilatkozat +jegyzőkö yv  

Beszá oló a Softi vest -os tevéke ységéről 
Oklevél - Softi vest’  vásár, I. díj 
Beszá oló -es év 

Jegyzőkö yv – Ta á sülés . április . 
Ra a her Ta ás részére pré iu  kitűzés 

Softinvest 1987-es tervjavaslat 

Softi vest . évi tevéke ység, eszá oló 

Softi vest . Igazgatói Ta á sülés jegyzőkö yv 

Szilasi Ádá ak pré iu feladatokra kiírt teljesítésérő 

Vagyo  és érará y yereség elkülö ülése 

RT-vé átalakulás i dítása 

A Softi vest . évi tervjavaslata 

µs kisszövetkezeti társulás tagja, felvétel és tagság 

Softi vest vagyo i leltára 

Softi vest . évi terve 

Vagyo i érleg 

Softinvest alapító tőke és kö yvszeri ti vagyo i helyzete 

Részvé yátvételi jegyek  
Softi vest részvé y .  

Nyugati szoftverter ékek eszerzése 

dAccess adatbank projekt 1983-1987 

Mátyásfalvi Já os levele az olvasóhoz 

 

 

 



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  
 
 
 
 
 































































































































































































































































































































































































Budapest, 8 októ er .  

 

Kedves Olvasó,  

Érdekes levelet kapta  dr. Sza ó Ta ástól, a Mü he  mellett élő agyar i for atikustól, aki  a 

dA ess projekt ek a kezdetéről esél el olya  részleteket, a elyeket a ár kevesek is er ek.  

Érde es a ikket elolvas i, szívese  ve é , ha a Softi vest törté etével kap solatosa  ás 
e lékezőt is i spirál a Ta ás levele.  

 

Barátsággal  

 

Mátyásfalvi Já os  
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A dAccess adatbank szoftver kezdete
 

Nemrégen megtaláltam az interneten a "Softinvest BT" vállalkozás történetét az Informatika 

Történeti Fórum oldalán

http://itf2.njszt.hu/intezmeny/softinvest

A dAccess adatbank, a "Softinvest" fontos terméke 1985 és 1988 között. Több példányt adtak el 

egyik megemlékező szerint mint a Windows -ból. A devizahiány ok volt, a dAccess forintért volt 

kapható, de valószínűleg a minőség sem volt közömbös.

A dAccess történet kezdete hiányzik. Egy Történeti Fórumon ez hiányosság. A dAccess adatbank 

projektet én terveztem, kezdtem el, a nevet én adtam, találtam egy német befektetőt az induláshoz 

és öt év munkám volt benne 1983 – 1987 között. 1985 végén amikor a dAccess Budapesten I. díjat 

nyert engemet mint kezdeményezőt, projektvezetőt, a német befektetőt, a copyright tulajdonost és a 

programozókat meg sem említették. A német copyright eltűnt.  

A magyarországi forgalmazót,  a pályázatra benevezőt a Softinvest-et tüntették ki. A forgalmazónak 

 a szoftver keletkezéséhez és tartalmához semmi köze nem volt.

Ha az én általam tervezett márkanevet valami másra megváltoztatják, akkor nem veszem észre az 

egészet, de így az eredeti névvel, előzmények nélkül hiányos egy Történelmi Fórum -on.

Ezt a történetet szeretném most kiigazítani. pótolni.

http://itf2.njszt.hu/intezmeny/softinvest


Rudolf Bayer az IBM relációs adatbank elmélet egyik megalapítója

1982-ben, 36 éve vettem egy házat Gröbenzellben, München kertvárosában. A legelső hétvégén, a 

közeli labdarúgó pályán, megláttam szaladgálni Rudolf Bayer professzort aki az 1970es években 

egy előadást tartott informatikai vállalatunknál, a müncheni Softlab -nál. Az előadás témája az 

1971-ben Rudolf Bayer által felfedezett B-tree volt, fontos matematika-elméleti alapja az IBM 

adatbankoknak. A felfedezés idején Bayer az USA-ban a Boeing repülőgépgyárnál dolgozott. Egy 

időben a B-tree nevét variálták, lett belőle Bayer-tree (a szerző neve) vagy Boeing-tree (a vállalat 

ahol keletkezett).

Bayer direkt a labdarúgó pálya mellett lakik (én csak öt házzal távolabb), négy évvel idősebb 

nálam. 1983-ban a hétvégeken életkorunk miatt már óvatosan, de még részt vettünk a 

labdarúgásban a környékbeli "fiatalokkal". Később a pálya mellett felállított szabadtéri 

tornaszerekkel kínoztuk magunkat, most már csak sétálgatunk a pálya körül, egyelőre még sétabot 

és mankó nélkül (74 és 78 évesen).

Két lánya egyidősek ez én két fiammal és egy osztályba jártak az általános iskolába. Az iskola is 

közel, szintén a mi utcánkban van. Én az utcában 13 szám alatt lakom az iskola a 12 számon van.

1982-ben a müncheni BMW vállalatnál éppen az akkor még új dBase II adatbank bevezetésén 

dolgoztam. Emlékezve Rudolf Bayer előadására megfejtettem a dBase belső index-szerkezetét, 

mivel az is a B-tree elméleten alapul. A BMW-nél dolgozott Mérey András, szintén adatbank 

specialista, akivel megbeszéltem a terveket. András, Charles Simonyi unokatestvére segített, hogy 

próbálkozzunk a Microsoftnál is. A megfejtett index-struktúrával felkerestem barátomat Gerhardt 

Gézát aki korábban velem együtt a Softlabnál  dolgozott. Géza munkahelye a Magyar Tudományos 

Akadémiai Számítástechnikai kutatóintézete volt mielőtt véglegesen nyugatra távozott. Géza 

kíváncsiságból vásárolt egy akkor éppen csak megjelent IBM PC computert és szabadidejében 

megtanulta az Intel 8088 Assembler nyelvet. Vállalkozott az általam megfejtett dBase struktúrára 

egy olyan IBM-PC Assembler programot írni, ami látványosan gyorsabb mint az eredeti dBase 

program. Cserébe vásároltam neki egy 5 MB tárolólemezt a számítógépéhez, akkor ez nekem kb. 

5.000,- DM befektetés volt.

A kész prototípussal felkerestem a müncheni pc-plus GmbH vállalatot és Péter Wünsch 

üzletvezetőnek bemutattam a neki is meglepően gyorsabb hozzáférést az adatokhoz, mint az eredeti 

dBase termék. A prototípus után egy tanulmányt és projekttervet készítettem.

A tervezett új termék fontos tulajdonsága, hogy a dBase kompatibilis adatokhoz nem az eredeti 

dBase nyelvet használjuk, hanem egyéb ismert programnyelveket mint COBOL, PL/I, Pascal, 

BASIC. A Batch típusú (kötegelt) feldolgozás a tervezett súlypont. Erre a legalkalmasabb a német 

számítástechnikában elterjedt COBOL és PL/I nyelvek.

A dBase tipikus nyelvi elemek ne legyenek láthatóak az alkalmazói szinten, hanem helyette minden 

felhasználói nyelvben saját., előre elkészített szubrutinok a funkciót kifejező nevekkel álljanak 

rendelkezésre.



Javasoltam az új terméknek a dAcess II nevet, hasonlóan a dBase II-re.

A pc-plus GmbH egy rohamosan fejlődő vállalkozás volt, jó kapcsolatokkal dBase adatbank 

felhasználókhoz, bajor állami hivatalokhoz. Később a pc-plus GmbH nagyra nőtt, Varetis, majd GO 

YELLOW részvénytársaság lett belőle.

Lelkesedtek a bemutatott villámgyors prototípust láttán. Elhatároztuk egy piacra is alkalmas 

terméket fogunk fejleszteni. Én javasoltam a dAcess II nevet, hasonlóan a dBase II -re. A pc-plus 

GmbH a pénzbeli befektetést vállalta. Hasonlóan a dBase III új verzióhoz ebbőllett a dAccess III 

mint új verzió. Az új verzió munkáiban magyar állampolgárok is részt vettek (Béres Tibor, Rudas 

Pál, Sárossy József).

A szoftver fejlesztés csak része a költségeknek, az integráció, dokumentáció, a piackutatás a piac 

előkészítése, reklám rendszerint több pénzbe kerül mit a fejlesztés. Megállapodtunk a feltételekben, 

nálam kezdetben a munka volt és  a pc-plus GmbH a költségeket fedezte. Később a pc-plus saját 

programozókat is bevetett ahogy nőtt a projekt.



Képek

Microsoft kapcsolatom Charles Simonyi -val a dAccess adatbank ügyben Mérey András (Simonyi 

unokatestvére) közvetítésével. Érdekes, hogy néhány évvel később a Microsoft saját adatbank neve 

nagyon hasonló MS Access lett. Simonyi javaslata nyomán ebben a levélben az 1986 Hannover 

CEBIT-en a dBase USA vállalattal és a pc-plus GmbH-val közösen vettem részt. Hannoverben, 



ugyanezen a CEBIT-en a Metrimpex jogellenesen próbálta a dAccess szoftvert szintén eladni. A 

szerződésem a Metrimpex -nél egyértelmű volt, a magyarországi eladáson kívül minden jog 

nyugaton nálam volt. Kizárólag a magyarországi forgalmazás jogát a magyar programozóknak 

adtam, ők a Softinvest -et bízták meg ezzel. A nyugati jogokat a müncheni pc-plus GmbH 

vállalatnak adtam el még a dACCESS II projekt kezdete előtt. 

A Metrimpex jogellenes akciója Hannoverben felháborodást okozott a német Copyright 

tulajdonosnál a müncheni pc-plus GmbH vállalatnál. A Metrimpex (Zilahy elvtárs) azt a megoldást 

választotta, hogy egy hónappal a botrány és a Hannoveri Vásár után, 1986. májusban felszólítottak 

mondjak le önkéntesen az 1984es Metrimpex szerződésemről. Ellenkező esetben megakadályozzák, 

hogy legközelebb beutazzak Magyarországra. Ez volt az üzleti etika csúcsa Zilahy elvtárstól 1986-

ban. Én nem mondtam le a jogokról de két évig elkerültem Magyarországot.

Zilahy elvtárs szóhasználata kísértetiesen hasonlított arra amit apám 1953 után mesélt. Apámat az 

AVH úgy engedte szabadon, hogy „sajnos tévedtünk” de ha apám beszél róla akkor nagy baja lehet 

belőle. Zilahy elvtárs is azt mondta nekem, hogy „nagy tévedés” volt neki 1984-ben a nyugati 

jogokat részemre aláírni (lehet, hogy főnökei ezért őt kényszerbe hozták? Nem tudom).

A Metrimpex lerombolt egy öt éves, ígéretes német–magyar együttműködést. Az én hitelemet is 

megrontották a német partner irányában. Elment a kedvem hasonló szerződésektől. 1988-ban 

telefonhívást kaptam a Metrimpextől, hogy van esetleg panaszom Zilahy elvtársra. Nem volt semmi 

panaszom, soha többet ilyen „üzlet”.

Mérey András könyve, tőle kaptam 1983-ban 

ajándékba.

Mérey András a dAccess projekt kezdete előtt velem 

együtt éppen Münchenben a BMW AG-nál dolgozott. 

Amikor Rudolf Bayer nyomán megfejtettem a dBase 

indexszerkezetét Andrással beszéltem meg a dAccess 

tervemet. Ekkor szerzett nekem kapcsolatot Charles 

Simonyi-hoz.



Az eredeti német dokumentáció a müncheni pc-

plus GmbH könyvében. Három magyar és velem 

együtt négy német állampolgár vett részt a közös 

fejlesztésben.

SOFTINVEST

dAcces Floppy, Magyarországon angol nyelven 

Softinvest mint forgalmazó és pc-plus Munich 1985 copyright

A SOFTINVEST benevezett a 

Softvare86 kiállításra Budapesten a 

dAccess adatbankkal mint „magyar 

szoftver”, ezért eltüntették a német 

eredetre utaló copyright bejegyzést. 

Első díjat nyert a dAccess, csak a 

„szépséghiba”, hogy a pc-plus 

München copyright eltűnt.

Lehet, hogy ez a manipuláció okozta 

a Metrimpex „tévedését”, jogellenes 

fellépését az 1986os CEBIT vásáron 

Hannoverben. 

Miért lényeges a pc-plus GmbH Copyright? A dAccess III nem egy független, új szoftver, hanem a 

dAccess II adatbankot követő újabb verzió. A dAccess II pedig 100% a pc-plus GmbH-nál 

keletkezett. A Wikipédiában olvasható, hogy a dBase III nagyobb része a dBase II szoftver 

automatikus, gépi konverziójával keletkezett. Egyes, nem túl nagy részleteket írtak újra a nagyobb 

adatok tárolása miatt, de a szoftver alapvető logikája nem változott.

Itt olvasható a dBase II és dBase III  újabb verzió története az automatikus konverzióval.

https://en.wikipedia.org/wiki/DBase#dBase_III

https://en.wikipedia.org/wiki/DBase#dBase_III


A jobb oldalon kisebb épület a Softlab (Softver + Laboratórium) az én munkahelyem egy müncheni 

parkban (Englische Garten), az Eisbach patak parton.

A bal oldalon a 22 emeletes toronyház a pc-plus GmbH, későbbi neveken Varetis AG, majd GO 

Yellow AG müncheni székháza. Egy ideig a legnagyobb toronyház Münchenben a Donnersberger 

Brücke mellett. Az Varetis RT igazgatói tanács elnöke Peter Wünsch.

Peter Wünsch fiatalon a pc-plus GmbH üzletvezetője egy IBM Telkom szoftver csomag 

programozásban vett részt és átvette ezt az üzletágat később az IBM-től. Az üzletágból lett a 

Varetis, majd a GO Yellow részvénytársaság Péter Wünsch vezetésével.

Peter Wünsch vizsgálta meg 1983-ban a dAccess prototípust és támogatta javaslatomat a 

szoftvercsomag fejlesztésére. Jelentős befektetés indult a prototípus alapján.

 


