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Bemutatkozás

Mindig is programozó akartam lenni:

● C=64 BASIC
● Számítástechnikai Programozó 

(Energetikai Szakképzési Intézet, 
Paks, 1995)

● Mérnök-informatikus (Veszprémi 
Egyetem, 2000)

● VE Informatikai Szakkollégium
● Open Source



Ki az innováció kulcsa?

Általános feltételezés, hogy a mérnök csapat az 
innováció kulcsa

Kutatunk, fejlesztünk és eladható termék lesz belőle

“Tipikus” magyar innovációs attitűd

● Nem árulom el, mert ellopják…
● Hogyan tudom levédeni…
● Éveken át tartó fejlesztési projectek…



Balabit előtti időszak

Mindig “sikeres” szoftvert szerettem volna 
készíteni

SBS - shareware programok

● Turbo Vision Resource Workshop (~1993)
● FontEdit (~1994)

Egyetemi időszak

● Project munkák (Novotrade/Appaloosa, 
VirusBuster/ChkVir, etc)

● Saját Open Source projectek
● syslog-ng
● BalaBit Bt



Mi a siker?

Mindenkinek más. Számomra:

1. Felhasználók száma, lelkesedése (rövidtávú cél)
2. Anyagiak (hosszútávú cél)



Széles körben elérhető internet előtti 
időszak (1993-1994)

Shareware CD-k

1995 - egyetem kezdete, Internet

● Eddigre az általam készített DOS-os 
szoftver elavult

● Összesen: 13 sikeres eladás, $49 
darabja

A siker gátja(i)



Balabit launch: 2000 április

Alapító csapat

● 4 Informatikus: Györkő Zoli, Wagner Endre, 
Magosányi Árpi (Mag) + én

● 2 angyal
● alaptőke: 5M HUF (becsült exit érték: ~100M 

EUR)
● Pro-ráta tőkebefizetés (49% az angyaloké)

Cél:

● Nagyvállalati, proxy alapú tűzfal fejlesztése: Zorp
● World domination!



Mi a termék?

Open Source háttér és alapok, de

Kereskedelmi termékkel kapcsolatos elvárások:

● Kód
● Logó és védjegyek
● Doboz és CD
● Dokumentáció
● Licensz szerződés
● Árazás és üzleti modell
● Prospektus és marketing anyagok
● Hosszú távú támogatási képesség
● Egyéb, termékkel kapcsolatos szolgáltatások 

(training, integráció, stb)



… legfontosabb hozzávaló

Értékajánlat, ami

● Az elért ügyfélkörben,
● Egy létező problémát,
● Érdemben megold,
● Az ügyfél által elfogadható áron és időtávon
● Ismétlődő módon!

Ez egy Iteratív 
Folyamat



A Balabit termékei

Zorp, nagyvállalati tűzfal (ma Balasys termék) (2000-)

Shell Control Box (ma SPS: Safeguard for Privileged 
Sessions) (2007-)

syslog-ng portfolió (OSE, PE, SSB, agent) (open 
source 1998-, kereskedelmi változatok: 2007-)

Blindspotter (ma: beleolvadt az SPS-be) (2014-)



Piacképes Értékajánlat = 

Termék Fejlesztés
A termék fejlesztés:

● Sokszereplős, gyakorlatilag a teljes cég 
részvételével történik:
○ marketing, sales, presales, fulfillment, 

product management, engineering, post-
sales support + back office

● A kódon túl a termék bármely részét érintheti
○ Ki a célközönség?
○ Velük hogyan kommunikálunk és milyen 

módszerekkel adjuk el?
○ Mi az üzleti modell, árazás



Példa a mi történetünkből

Zorp:

● Magyarországon sikeres tűzfal termék
● Tűzfalként kommunikálva 2006 környékén már 

nem volt és nem tudott sikeres lenni

Megoldás: Shell Control Box

● Azonos alaptechnológia
● Fókuszáltabb probléma, fókuszáltabb GUI
● Az eredeti funkcionalitás ⅓-a
● Az eredeti árazás 10x

Ez hozta meg a nemzetközi áttörést



A siker kulcsa

A siker kulcsa az ügyfél problémák valódi megoldása

Ez vezet az anyagi sikerekhez

Az innováció lényege: a valódi, céges szintű 
kollaboráció a fenti cél érdekében.

Fókusz, fókusz, fókusz (mit oldunk meg, kinek és 
hogyan érjük el őket)

Köszönöm a figyelmet!


