
Jelentés 
a Management Reports program történetérôl 

 
V.I. 1992 február 1.-én került az osztályunkra, mint egyetemi hallgató, 
részmunkaidôs foglalkoztatásban. 1992 júliusában készítette el a jelenleg 
is működô, a londoni SITA CARGO Rendszer adataiból dolgozó 
napjelentés készítô PC programot. Ezt még sok, hasonló elven működô, a 
londoni rendszer adatait használó PC program követte. 
1993 márciusában a SITA felkérte V.I.-t az addigi eredményeinek 
ismertetésére és SITA költségen meghívta elôadóként a bangkoki User 
Meeteing-re. Tekintettel a userek rendkívüli érdeklôdésére, a SITA 
tárgyalásokat kezdett V.I.-al a Management Reports rendszer 
elkészítésérôl. 
 
V.I. akkor az Árufuvarozási Osztályvezetôvel és az Informatikai 
Osztályvezetôvel egyeztetve az alábbi, késôbb a SITA által elfogadott 
javaslatot tette: 
 1. Tekintettel a rendszer bonyolultságára, a rendszer 
elkészítésébe BT-be tömörült mérnök kollégáit is be kell vonnia. 
 2. A SITA részletes specifikációban rögzíti a rendszerrel 
szembeni elvárásait. 
 3. A SITA által ismertetett rendszer elkészítési költsége kb. 1 
ember év programozói munkát igényel. 
 4. A MALÉV, mivel igen nagy szüksége lenne egy ilyen 
rendszerre, segíti a fejlesztést. Ennek ellentételezéseképpen korlátlan 
ingyenes használati jogot kap a MALÉV valamint a rendszerben 
megjelenik a MALÉV mint készítô és mindenhol mint SITA-MALÉV közös 
terméket fogja a SITA hirdetni. Továbbá a SITA vállalta, hogy eladott 
példányonként jutalékot fizet a MALÉV-nek. 
 5. A jogi problémák elkerülése végett a MALÉV vásárolja meg a 
BT-tôl és a SITA a MALÉV-tôl veszi. 
 
Azóta a rendszer gyakorlatilag elkészült. A SITA elküldte a mellékletben 
található telexet, amiben visszaigazolja a szóbeli tárgyalások eredményét 
és itt már a kezdeti várakozásokat meghaladó 100 USD-t kinálnak mint 
jutalékot. Ezt követte a szintén mellékelt Purchase Order, ami már a 
tényleges kereskedelmi tranzakció lebonyolításának elsô lépése. 
Idôközben a Jogi Osztállyal a fentiek szellemében a BT-vel egyeztetve 
elkészíttettük a MALÉV és a BT közötti szerzôdést. A BT megelékszik 
2.500.000 Ft + ÁFA tiszteletdíjjal, a SITA által fizetett 25000.- USD és 
kópiánkénti 100.- USD nyereségbôl, valamint lemondott minden szerzôi 
jogáról, amint az a szerzôdéstervezetbôl is kiderül. 


