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Bevezetés 

A COMBIT Számítástechnikai Zrt. innovatív, magyar tulajdonban álló középvállalkozás. 1985-

ös megalakulása óta alapvető célunk egyedi, a legújabb technológiáit alkalmazó szoftverek és 

műszaki berendezések fejlesztése.  

Cégünk fő stratégiai célja: minőségi termékekkel és szolgáltatásokkal elérni a vevők teljes 

megelégedését, és bővíteni ügyfeleink körét az eddigi partnereink megtartása mellett. 2009-ben 

a növekvő üzleti igények kiszolgálására megnyitottuk veszprémi telephelyünket, ahol első 

körben mobilalkalmazás fejlesztői csapatunk egyik része tevékenykedik.  

Ügyfeleink még teljesebb körű kiszolgálásának érdekében, felvettük tevékenységi körünkbe a 

hardverértékesítést és üzemeltetést is, melynek keretében az alábbi partnerekkel építettünk ki 

viszonteladói kapcsolatot:  

2002-ben az Oracle Hungary Kft.-vel,  

2013-ban a HP Magyarországgal.  

Cégünk rendelkezik ISO 9001, ISO 14001 és ISO 27001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal. 

Szervezetünk felépítése 

Jelenleg szervezetünk létszáma 45 fő, amely évről évre folyamatosan bővül, munkaköröket 

tekintve is. Cégünknél a kezdetekben fejlesztők, rendszertervezők dolgoztak. Mára ez 

kereskedőkkel, marketingesekkel és projektvezetőkkel bővült, köszönhetően a folyamatosan 

bővülő termékpalettánknak, projektjeinknek. Ettől eltekintve azonban még jelenleg is az 

alkalmazottjaink közel 85%-a fejlesztő, illetve rendszertervező. 

Főbb tevékenységeink 

Szoftverfejlesztés 

A fejlesztő csapatunk tagjai már több mint két évtizede ORACLE környezetben dolgoznak. 

Tudásunk fejlesztésére nagy gondot fordítunk. Fejlesztőink között számos az OCP (Oracle 

Certified Professional) vizsgával rendelkező programozó. Szakértőink otthonosan mozognak 

különböző Unix- és Windows alapú rendszerekben egyaránt. 

Nagy tapasztalatokkal rendelkezünk egyedi igények szerint kialakított integrált informatikai 

rendszerek kidolgozásában, az általunk kifejlesztett rendszerekhez partnereink részére 

teljeskörű szolgáltatást kínálunk. Ugyancsak nagy súlyt fektetünk a technológiák ismeretén túl 

a fejlesztési módszertanok minél átfogóbb alkalmazására is. A fejlesztési projekteken belül - a 

teljes megoldás részeként - szállítjuk, telepítjük és üzembe helyezzük az ügyfél számára 

fejlesztett alkalmazások működéséhez szükséges adatbázis-kezelő rendszert, alkalmazás-

szervert és egyéb komponenseket. 
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Szakmai kompetenciáink: 

Operációs rendszerek: AIX, Solaris, Unix, Linux, Windows, iOS, Android 

Alkalmazás-szerverek: WebLogic, GlassFish, JBoss, TomCat, NGINX 

Programozási nyelvek: PL/SQL, Java, C, C++, PHP, C#, Kotlin, PHP 

Adatbázis kezelő rendszerek: Oracle, Derby, MS-SQL, MySQL, Postgre 

Szoftvertervező eszközök:  Oracle Designer, Enterprise Architect 

Szoftverfejlesztő eszközök:  Oracle Developer, JDeveloper, Eclipse 

Munkafolyamat kezelő rendszerek Oracle BPEL, UniWebTeam 

Front-end fejlesztő rendszerek React, Angular, Material UI 

Rendszerintegráció 

Általában integrált alkalmazási rendszereket fejlesztünk, amelyek intenzív kommunikációt 

végeznek a partner más rendszereivel. Előnyben részesítjük az XML alapú kommunikációt és 

a webszolgáltatásokat, nem csak más rendszerekkel, hanem a saját rendszereink elemei között 

is. Így élvezhetjük a modularitás és a Szolgáltatás Orientált Architektúra (SOA) előnyeit is.  

Rendszereink legtöbbje web alapú, amely csak egy böngészőt igényel a futtatáshoz. Az üzleti 

logikát alkalmazás-szervereken futtatjuk és az adatokat elkülönített adatbázis szerveren tároljuk 

(3 rétegű technológia). 

Mobil alkalmazás fejlesztés. 

A fejlesztő csapatunk otthonosan mozog iOS és Android fejlesztői környezetben, melynek 

köszönhetően termékpalettánkat folyamatosan tudjuk bővíteni, illetve a már meglévő és leendő 

partnereinknek is fejlettebb szolgáltatást tudunk nyújtani. Fejlesztéseinket főként natív 

nyelveken, illetve Flutterben készítjük.  

Főbb projektjeink 

Az évek során számos megoldást fejlesztettünk ki az államigazgatás területén és az üzleti 

szférában egyaránt. 

Fontosabb partnereink: 

Államigazgatás 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Jogviszony Ellenőrző Rendszer és további nyolc, 

országos ügyfélkapcsolatot biztosító alkalmazás) 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mérőszolgálati rendszer fejlesztése) 

Központi Statisztikai Hivatal (rendszerintegráció) 

Magyar Energia Hivatal (Hivatali munkafolyamat támogató rendszer) 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (OSAPSTAR – adatgyűjtő rendszer) 

Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága (Nemzeti Sportinformációs 

Rendszer – NSR, Versenyengedély modul – VEM) 
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Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat (Essentia – adattárház fejlesztések) 

Gazdálkodó szervezetek 

Szerencsejáték Zrt. (Oracle alapú köztes rendszer fejlesztése – sorsjegy nyilvántartás) 

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (WRG rendszer) 

Konzorcia Kft. (gyógyszer dobozokat egyedileg sorszámozó KSR rendszer fejlesztése) 

MERAT Kft. (egyedi mintavevő rendszer kifejlesztése) 

4iG Nyrt. (együttműködés az Országos Vállalkozói Mentorprogram és az OKIRKapu 

(Környezetvédelmi és természetvédelmi eljárás) fejlesztésében) 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (eszköz szállítások és szoftverfejlesztések) 

Országos Meteorológiai Szolgálat (mérőállomások telepítése) 

Legutóbbi projektjeink a fenti partnereknél 

NEAK: 

VIREP korszerűsítés (virtuális elektronikus pénztárca nyilvántartó rendszer a 

gyógyszertárak számára) 

Panka megújítás (Gyógyszergyártók és Gyógyszer-nagykereskedők jelentései) 

Holmes fejlesztés: (Egy TAJ számhoz tartozó egészségügyi ellátások lekérdezése az 

adattárházból, és az adatok kiírása rendőrségi válaszlevélbe vagy előre formázott 

Excel táblába.) 

Sportszövetségek: 

Kézilabda Szövetség rendezvényeinek informatikai támogatása 

NETFIT: a magyar iskolarendszerben egységesen működtethető, egészségközpontú 

fittségmérési-értékelési webes rendszer honlapfejlesztése 

Diákolimpia iskolai sport monitoring és nevezési rendszer 

Országos Vízügyi Főigazgatóság: 

VIZEK (Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó 

Keretrendszer) továbbfejlesztése 

Richter Gedeon Nyrt.:  

Rákkeltő anyagok felhasználásának adatszolgáltatását támogató rendszer fejlesztése 

Biztonságtechnikai Főosztály Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási 

Rendszer feladat delegáló egyedi alkalmazásának fejlesztése 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: 

EMIR (Egységes Mérőszolgálati Információs Rendszer) fejlesztése) 

Projektjeink keretében általában konzultációt, szoftverfejlesztést, hardverinstallálást, 

rendszerintegrációt, oktatást, adat- és rendszer migrációt, rendszerkarbantartást és 

szoftvertámogatást végzünk.  
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Kutatás- Fejlesztési projektjeink 

FIXPRED  

Génpredikciós ellenőrző és hibajavító rendszer fejlesztése. 

AVITAR (Akkreditálható Vízminőségi Távmérő Rendszer) 

Környezeti mérési adatgyűjtő rendszer komplex megoldásként szállítva a tényleges 

méréseken kívül a mérési terület biztonságtechnikai felszerelésétől a környezeti 

paraméterek regisztrációján át a mérőeszközök állapotának távoli kontrolljáig. 

SZETIKO (Szennyvíztisztító Szakértői Központ kialakítása) 

Szennyvíztelepek komplex felülvizsgálata és működési hatékonyságuk növelését célzó 

szakértői tevékenység informatikai támogatása 

DYNPLAZA  

Keretrendszer GPS-alapú szolgáltatások kiszolgálására, valamint kapcsolódó adatelemző 

központ és szolgáltatási funkciók tervezése és megvalósítása 

Intelligens Lakás Távfelügyeleti Rendszer 

Közüzemi mérésadatgyűjtő rendszer kiegészítése magánszemélyeknek nyújtott 

szolgáltatásokkal. Ezen belül a fűtési rendszer távoli ellenőrzése és vezérlése, valamint 

biztonságtechnikai fejlesztések, illetve fűtési költségmegosztás kialakítása a cél. 

Mobil nyelvoktató központ  

Mobil nyelvoktató központ, amely internetes eszközökre – beleértve az okostelefonokat is, 

fejleszt elektronikus, multimédiás idegen nyelvű tananyagokat, melyek elősegítik a 

hatékony nyelvtanulást, a nyelvvizsgára való felkészülést. 

Projektpartnereink: Pannon Nyelvvizsgaközpont, LSI Informatikai Oktatóközpont 

GRID 

Projektünk célja egy „On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring 

és szakértői rendszer kialakítása”.  

Projektpartnereink: Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, 

Apertech Kft., Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zrt. 

PublicEye 

Cégünk konzorciumban a Szegedi Tudományegyetemmel és az Evista Informatikai Kft-

vel kifejlesztette a „Public Eye” közlekedés-biztonsági alkalmazás prototípusát 

okostelefonokra. A kifejlesztett rendszer képes mozgó járműből felvételeket készíteni, a 

közlekedési helyzeteket felismerni. Lehetőséget nyújt arra, hogy a készült felvételek 

mailto:combit@combit.hu


 

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. Telefon: (36 1) 789-3692, Fax: (36 1) 790-1227 

e-mail: combit@combit.hu, HTTP://www.combit.hu 

7 

 

alapján szabálysértéseket is meg lehessen állapítani. Amennyiben a rendszer sikeresen 

elterjed, a közlekedés biztonságára pozitív hatással lesz. 

Airpain 

Egy offline is működő nyelvoktató alkalmazás, amely a felhasználót játékosan készíti fel a 

repülőtéren és az utazás során előforduló stresszhelyzetekre. Az oktatást egy játék 

formájában oldja meg, miközben történeteket mesél el, ezáltal szórakoztatóvá téve a 

tanulást. Játék közben a szituációk megismerésén túl az angol nyelvi készség is fejlődik 

párbeszédeken keresztül. 

Smart Block – épületközpontú IoT hálózat és szolgáltatás 

A társasházi épületek automatizálása és a smart home megoldások, valamint a társasház 

üzemeltetési funkciók ötvözésével, smart building rendszerként jön létre. Az így kialakuló 

termékkör egységes helyi kommunikációs hálózattal, valamint elosztott adatgyűjtő és 

vezérlő egységekkel valósítja meg a közös területek, infrastruktúrák felügyeletét és 

vezérlését, valamint a magántulajdonban lévő épületrészek akár eltérő funkcióigényű 

felügyeletét és vezérlését. 

Intelligens mérőeszköz a hypertonia és hypotonia visszaszorítása érdekében 

A projekt megvalósításának célja az egyre nagyobb társadalmi-népegészségügyi problémát 

jelentő magas vérnyomásban (hypertonia) és alacsony vérnyomásban (hypotonia) 

szenvedők folyamatos egészségügyi monitorozására megoldást jelentő rendszer 

fejlesztése. 

Innovatív üzleti felhőszolgáltatások 

A kor legújabb technológiáit alkalmazó szoftverek és műszaki berendezések K+F-re 

alapozott fejlesztése. A projekt keretében olyan szolgáltatást nyújtunk, mely azonnal 

elérhető számítási infrastruktúrát biztosít. A szolgáltatás igénybevételével a fogyasztó 

számára nem szükséges szerverekbe, tárolókba, hálózati eszközökbe beruházniuk, ezt a 

dedikált szerver vagy virtuális szerver szolgáltatás keretében vehetik majd igénybe. 

Diagnosztikai modellalkotó rendszer (KFI-19) 

A projekt eredménye egy képalkotó berendezéshez (CT, MR, PET-CT) kapcsolható 

adatfeldolgozó berendezés, amelyhez AR vagy VR szemüvegek és 3D nyomtató is 

kapcsolható.  

A berendezés segítségével az orvosok sokkal gyorsabban és biztonságosabban tudnak 

diagnosztizálni, a műtétekre való felkészülés is sokkal precízebb lehet. A 3D modellek 

oktatási célra is jól felhasználhatók.  
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Folyamatban lévő K+F projektünk 

WREN - Klímaalkalmazkodást támogató monitoring és predikciós eljárás 

A rendszer célja a klímaváltozás káros hatásai elleni védekezés és az aszálykárok elleni 

védekezés támogatása modern digitális eszközökkel. A valós idejű, komplex 

döntéstámogató rendszer gyakorlati használata során képes lesz a jelenlegi 

aszálymonitoring rendszerek térbeli és időbeli felbontásának javítására a távérzékelt és 

lokális adatok felhasználásával, valamint térinformatikai, matematikai és mesterséges 

intelligencián alapuló innovációk megvalósításával.  

A projekt eredményeként egyedi tervezésű és újszerű mérési képességekkel felruházott 

műhold kerül kialakításra, amelynek pályája gyakrabban érinti Magyarországot mint a 

kereskedelmi műholdaké. Emellett egyedi szerver és rendszer architektúra, valamint 

webalkalmazás kerül majd megvalósításra, amelyek segítségével többszörös felbontású 

előrejelzést lehet majd elérni. 

Saját termékeink 

Simon International 

A Simon International egy eszközfüggetlen spektrum monitoring rendszer. Lehetővé teszi 

online mérések indítását azonnal vagy ütemezetten. Segít a kiértékelésben. Támogatja a 

helymeghatározást akár különböző mérőeszközök alkalmazásával is. Felülete intuitív, 

térkép alapú, felhasználóbarát. 

WRG (Web Report Generator) 

Java-ban írt alkalmazás szerver és kliens komponenssel. A WRG kliens böngészőn 

keresztül futtatható. A szerver korábban regisztrált, feltöltött riportok futtatását teszi 

lehetővé. Önálló szervizként működik. Az eszköz tetszőleges adatbázisból illetve 

adatforrásból (akár TXT vagy XML állomány) képes adatokat lekérni, és egy procedurális 

nyelv használatával (SRL) riportokat előállítani többféle formátumban. (XML, PDF, XLS, 

RTF, stb.) 

Referenciáink szerver operációs rendszer oldalról: AIX, Linux, Windows, Solaris 

Bár az eszköz adatbázis-független, kizárólag Oracle adatbázisokon használják. 

ADTHLoader 

Adattárház betöltő alkalmazás. Java nyelven íródott, Oracle adatbázisba tölt be számos 

formátumból adatokat. A betöltéshez saját repository-jában tárolt meta-adatokat használ. 

Ismert input formátumok: XML, TXT, SQL, XLS (változó formátumú is lehet – dinamikus 

oszlopkezelés!) 
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OPT 

Univerzális űrlapkészítő alkalmazás. Segítségével programozási ismeretek nélkül, 

egyszerűen készíthetünk Webes környezetben publikálható adatgyűjtő űrlapokat. Az 

űrlapok kinézetét RTF állományban, szövegszerkesztővel tudjuk elkészíteni. Az elkészített 

sablonokat az alkalmazás repository-jába feltöltve már tölthetők is az űrlapok. A beérkezett 

adatokat többféle formátumban tudjuk lekérdezni.  

VIDRA 

IP alapú videokamera rendszerek menedzselésére és a felvételek automatikus archiválására 

szolgáló rendszer. Specialitásai alapján elsősorban oktatási célokra ideális. A készített 

felvételek publikálás előtt böngészőn keresztül, egyszerűen kezelhető megoldásokkal 

szerkeszthetők. A felvételek kiegészíthetők különféle szöveges vagy multimédiás 

információval. Ezek általában is hozzáköthetők a videó felvételhez, de egy-egy pontjához 

is kapcsolhatók. Ezáltal kereshetővé tehetők a felvételek meghatározott pillanatai is. 

Marketing stratégiánk 

Cégünk meglehetősen szerteágazó informatikai fejlesztési feladatokkal foglalkozik, és 

ennek megfelelően a különböző termékhez, különböző stratégiai irányok meghatározása 

szükséges. A vállalkozás termékeinek piacra vezetéséhez szükséges stratégia felállítása 

minden esetben az értékesítési csatornák meghatározásával, a termékek és 

szolgáltatások pozícionálásával, az árstratégia kialakításával, a disztribúciós csatornák 

meghatározásával és a marketing kommunikációs stratégia meghatározásával, illetve az 

előbbi elemek összhangba hozatalával történik. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a 

fogyasztói célcsoportok lehető legszűkebb, legbiztonságosabb „kijelölésére”, majd a 

kiindulási célcsoportból származtatott fogyasztói tapasztalatoknak megfelelően nyitunk 

a további célpiac irányába. Ezek meghatározása minden esetben a demográfiai 

jellemzők, attitűdjellemzők és termékértékesítési tapasztalattal rendelkező szakértő/k 

tapasztalatára támaszkodva történik. A vállalkozás termékei a legkülönbözőbb 

célcsoportokra támaszkodnak (pl.: Lystra mobilalkalmazásunk – 16-28 éves, 

diplomával még nem rendelkező fiatalok, BEKUTA betegkövetési rendszer – 

középkorú, szív-és érrendszeri betegségekben szenvedő, mobil alkalmazásokat alap 

szinten kezelni képes személyek, stb.). 

Az árszint pozícionálásában meghatározott szerepet kap a piacon levő konkurens 

vállalkozások és azok termékeinek ismerete, illetve a humán-erőforrással és közvetített 

szolgáltatással kapcsolatos kiadások figyelembevétele. A vállalkozásunk termék 

árainak kialakítását a stabil, biztonságos és hosszú távú cégműködés célkitűzésének 

megfelelően teszi.  A cégünk többféle marketing kommunikációs területre támaszkodik, 

több módon kíván vevőihez, fogyasztóihoz szólni. Ezen területek elsősorban a reklám, 

értékesítés ösztönzés, PR, személyes eladás és DM, azonban a profilunkból és 

tevékenységünkből adódóan az online marketing kommunikációra támaszkodunk 

leginkább, köszönhetően a területen szerzett tapasztalatúnak, szakértelmünknek, illetve 

a rendelkezésére álló infrastruktúránknak. 

mailto:combit@combit.hu
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Piaci környezet, stratégiánk 

Piaci környezet 

Piaci környezetünk két kategóriába sorolható, mint termékfejlesztő cég, illetve mint 

szolgáltató cég. 

Termékfejlesztés: 

Ezen a területen a termékeink változatosságának köszönhetően külön-külön elemezzük 

a piaci szereplőket, konkurenciákat, így általános piaci helyzetelemzésünk nem 

mutathat megfelelő képet egyes termékeinkről. 

Szolgáltatások: 

Ezen a területen több partnerrel is szorosan együttműködünk, illetve a közelebbi 

konkurenciák árképzési stratégiáját ismerjük. A piac méretéből és a szereplők számából 

adódóan általános környezetelemzés nem, vagy csak nehézkesen lehetséges. 

Piaci stratégiánk 

Cégünk meglévő termékeivel a jelenlegi piacán továbbra is működni kíván, a fejlődés 

érdekében azonban piaci részesedés növelése, piacfejlesztés a célunk. A tervezett 

eredményeink elérése érdekében termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, 

funkciókban bővítjük, aminek köszönhetően a már meglévő piacunk kiterjedtségét 

sikeresen növelni tudjuk.  

Stratégiánkban folyamatosan igazodunk a piaci környezethez, felmerülő igényekhez, 

ennek köszönhetően állandó növekedést tudunk elérni. Célunk, hogy meglévő és leendő 

partnereink által támasztott igényeket professzionálisan lefedjük. Folyamatosan 

bővítjük szolgáltatásainkat, akár új piaci területtel is, aminek köszönhetően színesebb 

szolgáltatást tudunk elérni, ezzel kedvezőbb pozícióba kerülve a konkurensektől. 

2019-ben csatlakoztunk a Grepton csoporthoz, ami sok területen nagyon jó döntésnek 

bizonyult. Elsősorban a szakmai együttműködés jár sok haszonnal. Ennek keretében sok 

közös projektben veszünk részt a Grepton Zrt.-vel és a Grepton csoport többi tagjával 

is, ami nagyban növeli a munka hatékonyságát mindegyik résztvevő esetében. 2022-ben 

közös irodaházba is költöztünk, így a szakmai és irányítási együttműködés még 

hatékonyabbá vált. Természetesen a piaci szereplésünk területén is sok előnnyel jár az 

együttműködésünk, olyan projektekben is részt tudunk már venni, amelyekhez a 

szükséges szakértelmet, tapasztalatot és létszámot csak a Csoport több tagjánál dolgozó 

szakemberek tudják összeadni. 
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