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Magyarorszag lemaradt a haztartasok
Internettel valo ellatottsaganak teren.
Nyugat-Europaban a haztartasok 4% -a van
bekotve a vilaghaloba, Magyarorszagon ez
az arany mindossze 0,7%.
Ez friss fejlemeny, mindossze ket eve kezdodott trendrol van szo.
Az ok: a magas kommunikacios dijak. A telefontarsasagok
tarifarendszere az Internet-hasznalatatol teljesen eltero fogyasztoi
szokasokon alapult. Az ev elejen a telefontarsasagok tobbfele
kedvezmenyeket adtak az internetezoknek. Az ejszakai forgalom
egyik naprol a masikra megduplazodott, ami pontosan jelzi, hogy
a belepes legfobb akadalya a draga telefon. A meg negy evig
monopolhelyzetet elvezo profitorientalt telefontarsasagoktol
elvarhatjuk, hogy tovabb finomitsak tarifapolitikajukat, de
az alapproblema megoldasa allami feladat. Meg kell vizsgalni
az alternativ halozatok kialakulasanak problemait es azt, hogy
milyen esellyel vehetnek reszt a halozat felhasznaloi szamanak
novekedeseben. Ezen a nagyon gyorsan valtozo es rendkiviil
erzekeny piacon nehany honap alatt veszelyes hatranyba keriilt
az orszag.
Ma az Internet-hasznalat terjesztese az egyik leghatekonyabb
munkahelyteremto, eselyegyenloseget novelo eszkoz. Nemzetkozi
tapasztalatok szerint az elmaradott regiok, a kisebbsegek es a nok
felzarkozasi eselyeit jelentosen noveli az Internet.
Az eddigi allami kezdemenyezesek (NIIF, Sulinet)
felbecsulhetetleniil fontos szerepet jatszanak az orszag
felzarkoztatasaban, de az oktatast celozzak meg, es nem
a haztartasokat. Ez kb. olyan helyzetet teremt, mintha azon
dolgoznank, hogy az iskolakban legyen tv es telefon, de
az otthonokkal nem foglalkoznank.
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Kozvetlen allami tamogatas
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Az allam eddigi szerepvallalasa
arra iranyult, hogy
az intezmenyekben hozzaferhetove
valjon a halozat. A hazai
250000
internetezok tulnyomo tobbsege
az egyetemi-akademiai halozatot
(Hungarnet) hasznalja. Ez azt
jelenti, hogy az oktatas, kutatas
profital alapvetoen a gyors
200000
es hatekony konununikacio
elonyeibol, a gazdasag szereploi
kevesbe. A Sulinet gyors startja
mutatja, hogy allami
150000
kezdemenyezessel, 3 milliard
forintos kdltsegen egy ev alatt
annyi uj internetezot lehetett
bckoliii, amennyit piaci
100000
eszkozokkel harom ev alatt. Ez
az osszeg alig kevesebb, mint
amennyit 1994 es 1996 kozott a ket
nagy allami fejlesztesre,
kormanyzati informatikai
50000-1
infrastrukturara es az akademiai
halozatra osszesen forditottak.
Aid fizet az Internetert,
intenzivebben hasznalja, mint
az, aki ingyen kapja. Nyiregyhazan
a Tanarkepzo Foiskolan egy
felhasznalo februarban atlagosan
1,01 levelet kuldott naponta,
Az internetezok szamanak alakulasa
mig ugyanott a Szab-I-Netnel
Magyarorszagon (becsles)
eldfizetok napi 2,41 levelet kuldtek.
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A becsles alapja
Viszonylag pontosan csak azoknak a hazai Internet-felhasznaloknak a szamat tudjuk,
akik valamelyik kereskedelmi szolgaltato elofizetoi, 6k ugyanis szemelyre szolo szamlat
kapnak. Az NIIF es a Sulinet halozat, illetve a vallalati intranetek felhasziialoinak a
szamat csak becsulni lehet, a szokasos eljaras szerint elsosorban a hostok szama
alapjan. Bar ez az eljaras tobb szempontbol vitathato, emiel poiitosabb egyelore nines.
Az Elender Rt. becslese szerint a kereskedelmi Internet-szolgaltatokiial regisztralt
felhasznalok szama 1998 januarjaban 34000 volt, a CompuServe kb. 2000
magyarorszagi iigyfelevel egyiitt. Koka Janos szerint "a szolgaltatoi piac elegge keves
szereplos ahhoz, hogy egy meghatarozo sulyu resztvevoje megfeleloen precizen tudja
becsulni a szamokat." Nehany szolgaltato egymas kozott informalisan, de rendszeresen
cserel adatokat, ez is noveli a becsles pontossagat. Koka szerint az Elender becslese
15 szazalekos pontossagu lehet.
Az NIIF halozatban jelenleg mintegy 60 000 host szamitogep van, es a program
vezetoi szerint atlag harom felhasznalo jut egy hostra, tehat az un. akademiai szfera
feltehetoen 180 000 felhasznalot jelent.
Horvath Janos, az Informatikai Tarcakozi Bizottsag elnoke az Internet.galaxis '98
megnyitojan a kormanyzati informatika fejlesztesei kapcsan elmondta, hogy 1996 elejen
2000 allomassal indult az allamigazgatas belso, X.400-szabvanyu levelezorendszere es
az iden tovabbi 600 vegpont bekapcsolodasa varhato, melyek ugyanakkor teljes
Internet-eleressel is rendelkeznek.
A Sulinet halozat meg epiil, az edclig bekotott 650 iskola tanuloszama alapjan
elmeletileg mintegy 260 000 kozepiskolas fer hozza az Inteniethez. A Sulinet Iiiternetszolgaltatqja, az Elender Rt. szerint iskolankent atlag 5-7 szamitogep van a halozatba
kotve, vagyis osszesen kb. 3500-4000 gep. Koka szerint egy kozepiskolai gepre 5-8
tenyleges felhasznaloval lehet szamomi. Bar szerinte ma meg leheteden pontosan
megbecsiilni a Sulinet tenyleges jelenlegi felhasznaloinak
a szamat, mivel a szamitogepek halozatba kapcsolasa meg nem fejezodott be, az
egyszeru matematika 32 000 jelenlegi kozepiskolai felhasziialora enged kovetkeztetni.
A halozat kiepitese augusztus vegere fejezodik be, ekkorra varhatoan 20-25 ezer
szamitogep renclelkezik majd Internet-kapcsolattal a mintegy 1200 kozepiskolaban.
Gepenkent 5-8 tenyleges felhasznaloval szamolva a Sulinet-felhasznalok tenyleges
szama varhatoan 100 000 es 175 000 kozott lesz.
A fend adatok alapjan a hazai Intemet-felhasznalok szama napjainkban 254 000
lehet, bar e becsles pontossagat szamos emlitett tenyezo megkerdojelezheti.
Az allami informatika projektek koltsege
(Millio forintban) 1994
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* A halozat mukodesi koltsege az adott evekben. 1998-ban egy 64 Kbps sebessegu vegpont atlagos evi
koltsege 600 000 Ft. Forras: NIIF Programiroda kozlese.
** A halozat kiepitesenek koltsege. Forras: Informatikai Tarcakozi Bizottsag
(http://www.itb.hu/dokumentumok/1997/94-95-96.htm)
*** A halozat -jelenleg is folyo - kiepitesenek koltsege. 1998-ban egy 64 Kbps sebessegu (ISDN) vegpont
evi koltsege 1 320 000 Ft. Forras: MKM Nines adatunk a BM Valasztasi Irodajanak orszagos halozatarol,
es mas miniszteriumi halokrol sem.
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Szamitastechnikusok privilegiuma
Az Egyesiilt Allamokban
digitalis forradalomrol
beszelnek a szakertok,
ugyanis a szamitastechnikusok
privilegiumabol egyre
inkabb a telefonhoz es a tvhez hasonlo eszkozze valik
az Internetbe kotott
szamitogep. Az Electronic
Industries Association
becslesei szerint az
amerikai haztartasok 47%-a
van bekotve az Internetbe.
Franciaorszagban 1983USA
Magyarorszag
ban inditottak utjara
Az ITU es a Netstart felrneresei alapjan
a Minitelt, ami
a telefonvonalon keresztiil szoveges informaciok atadasara alkalmas. A keszuleket
ingyen adja a France Telecom, csak a 18 000 szolgaltatasert kell fizetni. Ma 6,5
millo keszulek miikodik a haztartasok 26%-aban. A franciak elegedettek a
Minitellel: ezt mutatja az is, hogy csak viszonylag keson, 1994-ben terjedtek el az
otthoni hasznalatii szemelyi szamitogepek.
A haloragok demografiai osszetetelebol is latszik, hogy Magyarorszagon meg
sokkal inkabb a szamitogephez erto fiatal ferfiak hasznaljak a halozatot.

Europa: lemaradtunk
Magyarorszag az europai
mezony vegen kullog azzal,
hogy a lakossag kb. 2%-a
fer hozza az Internethez. Ez
a szam az dsszes
internetezore vonatkozik, a
bekotdtt haztartasok aranya
meg rosszabb. Ott az
europai atlas; 4%, iialunk
0,7%
(Forras: Datamoiiitor).
(Sok helyen lehet olvasni arrol,
hogy Magyarorszag jol all a
hostok szamat tekintve. A host az
Intenietbe allaiidoan bekotott
szaniitogepet jelenti. Peldaul egy
hustnak szamit a www.hvg.hu
vagy az internetto.hu cimen
elerheto szamitogep. Ez az adat
valami olyasmit mond, hogy
hany tv-ado van az orszagban,
de azt nem arulja el, hogy
banyan nezik a musort.)
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Az internetezok aranya az iisszlakossaghoz
viszonyitva Europaban, 1997. (A francia adatokat a
Minitel hasznaloinak szamaval korrigaltuk)
Forras: NUA
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A felzarkozas ara
Kelet-Europa infrastrukturalis letnaradasa nem uj jelenseg. A kozepkori terkepeken
az uthalozat vagy a varosok surusege epp olyan kepet mutat, mint a mult szazadi
vasuli terkepek: nyugatrol keletre haladva ritkulnak a szalak. A XXI. szazad
infrastruktura-epitoi annyival vannak kedvezobb helyzetben elodeiknel, hogy
telefonvonalakat olcsobban lehet fektetni, mint vasuli sineket.

Nyugat-Europa is lemaradt Amerikahoz kepest. Odaat mar 622 Mbit/s sebessegu gerinchalozatot
epitenek az akademiai szfera szamara (projekt: http://www.vbns.net, terkep:
http://www.vbns.net/backbone.html). Vagyis pi. a debreceni egyetemek 512 kbit/s-os hozzaferese kb.
1200-szor lassabb ennel; az egesz magyar akademiai halozat 10 Mbit/s kiilfbldi kapcsolata 62-szer.
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Draga Internet
Lemaradasunk oka az, hogy Magyarorszag elokelo helyen all az internetes tarifak
teren, draga a telefon, es mivel kicsi a piac, ezert az Internet-szolgaltatas ara is
magas. Raadasul ezek a magas arak egy olyan orszagban vannak ervenyben, ahol
a jovedelmek sokkal alacsonyabbak, mint Finnorszagban, Japanban vagy az Egyesult
Allamokban.

ililiiii

Finnorszag

I • Internet elofizetes
aHtelefontarifa

USA

Kanada

0

10

20

30

4O

5O

60

70

80

90

20 oranyi modemes internetezes koltsegei csucsidoben (1996 8)
Forras: ITU, a magyar adatokra:
1 oranyi telefon - 375 Ft ~ 2 dollar
Korlatlan Internet elofizetes - 4800 Ft (DataNet) ~ 26 dollar

Csokkeno kedvezmenyek
Az otthoni internetezok szamara megfizetheto ejszakai tarifa ara gyorsabb utemben
nott az elmult evekben, mint a nappali. A Matav februari kedvezmenye csak az 53.
perc utan lep eletbe, az Internet-szolgaltatok szerint az iigyfeleiknek mindossze
10%-a hasznalja ejjel egy or anal tovabb a halot. Az elmult ket honap tapasztalatai
azt mutatjak, hogy a vonalak sem birjak az egy oranyi folyamatos kapcsolatot: sok
a bontas, es ilyenkor ujra ketyeg a szamlalo. A tavkozlesi tarifak nem tartoznak meg
a szabadaras kategoriaba, a Kozlekedesi Miniszterium joga megallapitani, hogy
mekkora mertekben emelhetik a telefondijakat. Idenre a miniszterium 16,6 %-os
emelest hagyott jova. Ez azonban a valosagban nem sokat er, hiszen csak atlagos
merteket jelent, a telefontarsasagoknak pedig eppen elegendo tor marad az
emelesekhez. Az emelesek a kovetkezok szerint alakultak:
600

Egy oranyi telefonalas dija forintban
Lakossagi havi elofizetesi dij: 14,1%
Helyi beszelgetesi dijak: 26%
Helykozi beszelgetesi dijak: 1 1%
Bp-i agglomeraciobaii
a beszelgetesi dij merteke: 45%
Belfbldi tavolsagi beszelgetesi dij: 13%
Nemzetkozi beszelgetesi dij: 9%
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Szamitogepek a haztartasokban

Ma Magyarorszagon tobb, mint 300 000 potencialis internezeto van, ennyi
szamitogep van a haztartasokban. Ma egy internetezesre alkalmas szamitogep ara
szoftverrel es modemmel 150-200 000 Ft koriil van. Matav-forrasok szerint
az emberek kb. annyit kdltenek telefonra, mint amennyit az Internetszolgaltatojuknak fizetnek. Tehat aki egy 2000 Ft-os csomagra fizet elo, az kb.
2000 Ft-ert telefonal. A korlatlan havi elofizetesi dij a nagy szolgaltatoknal
10 000 Ft, de van szolgaltato, ahol 2400 Ft-ert adjak ugyanezt.
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Telefonok, szamitogepek a haztartasban, es a modemmel internetezok szama Magyarorszagon
Forras: KSH, az internetezok szamanak alakulasa sajat becsles
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A gyors fejlodes problemai
A Matav az elmiilt 5 evben megduplazta a bekotott telefonok szamat, 1 milliorol 2,2
milliora. 1995-ben meg 600 ezren vartak telefonra, 1996-ban ez a szam 264 ezerre
csokkent, mara gyakorlatilag megszunt a sorbanallas, az orszagban lehet
telefonalni. A telefonbeszelgetesek szama azonban nem novekedett ilyen aranyban.
Fovonalankent mindossze napi 3,6 beszelgetest regisztralt a statisztika, es rogzitette,
bogy drasztikusan csokkent a beszelgetesek idotartama. Mig 1980-ban a helyi
beszelgetesek atlagosan 4 percig tartottak, addig 1996 vegen mar csupan 2,1 percet
vettek igenybe. A belfoldi beszelgetesek 1980-ban mert 3,4 perces atlagos ideje 1996ban 3 percre mersekloddtt, a nemzetkozi beszelgeteseke pedig ezalatt 5,6 percrol
3,2 percre rovidult, ami nemzetkozi osszehasonlitasban meglehetosen alacsony.
(Nepszabadsag, 1997. marcius 19. )
A tarifaemelest az intenziv beruhazasi tevekenyseggel indokoljak. A Matav idokozben
a magyar gazdasag egyik legsikeresebb vallalata lett, tavaly ev vegen a New York-i
tozsdere is bevezettek. Az eves eredmenyuk egy ev alatt 56%-kal nott, es elerte a 36
milliard forintot 1997-ben. A Matav tobbek kozott azert is erdekelt a modemes
internetezes terjedeseben, mert ezzel novekedne a helyi hivasok szama es ideje.
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Telefonok es lieszelegesek
Forras: KSH

Miert nem kotik ossze a szamitogepet es a telefont?
Az internetezes ma Magyarorszagon vagyoni kercles: kevesen tudnak havi 15-20 000 Ft-t fizetni
azert, hogy vonalban legyenek. Matav-forrasok szerint a tavalyi nagy Intemet-reklamkampanyuk az
orszagban 98%-osan ismertte valt (a Median 1996-os felmerese szerint a lakossag 61%-a nem is
hallott az Intemetrol), viszont csak 15 000 uj elofizetot hozott a MatavNetnek. A tartalomra koltott
forintokkal meg lehet tartani az internetes kozonseget, de a piac bovitesere ez az lit alkalmatlan.
I
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Amikor olcsobb..
Amikor olcsobb a telefon, akkor megno a bekapcsolodasi kedv. A Matav februar
elsejetol este 10 utan csak az elso 53 percert szamlaz (100 Ft + Afa), utana
teritesmentes a telefon. A kedvezmeny iiyoman a korabbi esti Internet-forgalom
megketszerezodott. A Nepszabadsag februar 13-an cimlapnn szamolt be arrol, hogy
a kedvezmeny nyoman ejszakai dugo alakult ki az Interneten. Az 51-es korzetszam
hivasaval elerheto MatavNet szolgaltatasait februar 9-en ejszaka a fovarosban tdbb
mint 600-an, videken 400-an vettek igenybe, nyilatkozta Gelencser Zoltan, a Matav
osztalyvezetoje a Nepszabadsagnak. Az olcso ejszakai internetezes csak
szuksegmegoldas lehet, kulonosen a gyerekek szempontjabol: aid ejjel szorfol,
az nappal alszik az iskolaban.

Az iNteRNeTTo olvasoinak aranya a nap kiilonbozo oraiban: csucsok este 10 utan
(1998. februar 4-en, aznap osszesen 6412-en olvastak ;t lapot)

Ahol olcsobb..
Ahol olcsobb a telefon, ott megno a bekapcsolodasi kedv. Monoron, 1997 jiiniusaban
szetvalasztottak az adatkommunikaciot a beszelgetesektol. A Monor Telefon
Tarsasag vonalain az Internetre valo csatlakozas ara idoszaktol fuggetleniil orankent
96 Ft + Afa. A DataNet adata szerint megotszorozodott a havi uj belepok szama es a
DataNet kozpontok kozul ez a legnagyobb fejlodesi utemmel rendelkezo kozpont.
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A DataNet elofizetoinek szama Monoron es Kecskerneten
Forras: DataNet
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Ami olcsobb...
Az e-mail cim ma mar nem penzkerdes. Az elmult fel evben Magyarorszagon harom
olyan szolgaltatas is indult, mely ingyen kinal e-mail postafiok szolgaltatast.
A Freemail gyors nepszerusegere utal, hogy az iNteRNeTTo hirlevel megrendeloi
kozott a masodik legnagyobb csoportot alkotjak a szolgaltatas hasznaloi.
• Idorendben az else a Soros Alapitvany C3 Kulturalis es Kommunikacios Kdzpontja
altal 1997 oktober elejen inditott Freemail szolgaltatas volt. A Freemail egyarant
elerheto webfeluletrol es telefonos kapcsolattal POPS feluleten. A Matav Rt.
tamogatasanak koszonhetoen a Freemail kekszamon, vagyis helyi tarifaert hivhato
az orszag egesz teruleterdl. A rendszer uzemeltetoi szerint a felhasznalok szama
jelenleg 37 915, a napi beerkezo levelforgalom megkozeliti a 100 000 levelet. A
modemmel kozvetlenul csatlakozo felhasznalok szama 7649, ok 60 digitalis,
56Kbit/sec-es modemre kapcsolodhatnak napi max. 10 percre. A szolgaltatas
nonprofit jellegu. (http://freemail.c3.hu)
• Nehany hettel kesobb indult a Drotposta Kft. DrotPostaGalamb (DPG)
szolgaltatasa. A DPG egyedi fejlesztesu, ingyen hozzaferheto levelezoprogrammal
erheto el. Bar a postafiok hasznalata ingyenes, a levelek mellett a rendszer
hirdeteseket is letolt es az elso bejelentkezes alkalmaval reszletes kerdoivet kell
kitolteni. A Freemaillel szemben a rendszer erossege a rendkivul konnyen
hasznalhato levelezoprogram, melynek installalasa es hasznalata se nyelvtudast, se
internetes ismereteket nem igenyel. A Drotposta Kft. szerint a felhasznalok szama
jelenleg 9500, e felhasznalok mintegy fele videkrol hivja a szolgaltatast, vagyis
vallalja a tavhivas koltsegeit is. (http://wwrw.drotposta.hu)
• Marcius kozepen ujabb ingyenes levelezesi rendszerrel boviilt a magyar Internet. A
Guards Tavkozlesi Szolgaltato Rt. gondozasaban mukodo Egon nevu rendszer weben
keresztul szolgaltat ingyenes postafiokot. (http://egon.gyaloglo.hu)
Forras: iNteRNeTTo Hirlevel, Soros Alapitvany, Drotposta Kft., Vilaggazdasag
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Az iNteRNeTTo hirlevel legnagyobb megrendeloi A 03 mellett nepszeru ket masik kiilfbldi
ingyenes szolgaltatas, a Hotmail es az USA.NET Az iNteRNeTTo hirlevelnek 1998. marcius
22-en 20 008 megrendelqje volt. A grafikonon azokat a szolgaltatokat mutatjuk, ahonnan legalabb
300 megrendelo jelentkezett. Forras: iNteRNeTTo
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A Telefonhirmondo peldaja
Szaz ewel ezelott a telefonhirmondo harom ev alatt terjedt el. Az elofizetes ugyanis
olcso volt, egytizede a normal telefonelofizetesnek, 18 forint egy evre (10 kg cukor,
20 kg kave ara), es a felszereles ingyenes volt. A szolgaltatasokat folyamatosan
bovitettek. Bevezettek a ,,riadojelet", mely a szenzacios hirek bemondasa elott
figyelmeztette a tulajdonost, hogy menjen a keszulekhez. Hordozhato allomasokat
hoztak forgalomba, melyek a lakas kiilonfele szobaiban voltak felszerelhetoek. 1897ben kezdodtek meg a Telefonhirmondo-nyelvtanfolyamok, anyanyelvu tanarokkal. (A
tanfolyamokat a hozza tartozo fuzetek megvasarlasakor kellett kifizetni.) Pontos
idojelzest is vallaltak. A kortarsak legalabb olyan lelkesen nyilatkoztak az uj
talalmanyrol, mint kortarsaink az Internetrol.
Jokai Mor: "A Telefonhirmondo korunknak legelmesebb talalmanya. Egy elo hirlap, mely minden
nyomtatott hirt megeloz, a nap esemenyeit odahozza helyiinkbe: nappal ettesit, tudosit, este pedig a
szinhazi elvezeteket osztja szet az otthon ezereknek. F6- es szekvarosunknak ez az egyik
legerdekesebb speczialitasa."
Jaszai Mari: "En a tundermesek vilagat latom megvalosulni a Telefonhirmondoban. Mintha a
Szentivaneji alom Puk-ja incselkednek veliink a valosagban, ki azt mondja Oberonnak: ovet keritek
negyven percz alatt a fold koriil. Es nem-e egypajkos tiinder az, a melyik kepes arra, hogy
egyszerre tiz embemek sugdossa a fiilebe ugyanazt a bohosagot, melytol mosolyra deriil az oreg es
a beteg arcza, a kik ezer meg ezer merfbldre laknak egymastol! Igen, leginkabb az oregekre es
betegekre gondolok, a kiket ez a vig kobold felebreszt melancholiajukbol es par orajukat naponkint
becsillogja meseivel es dalaival."
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Forras: Lorinc Laszlo: A telefonhirmondo
(http://www.idg.hu/expo)

Keves a tartalorn?
Kozkeletu velemeny, hogy azert interneteznek kevesen Magyarorszagon, mert keves a
tartalom. A legnepszerubb Internet-index, a Yahoo bejegyzesei kozott Magyarorszagra
381 bejegyzes vonatkozik, es ezzel nem allunk rossz helyen Europaban. Az angol
ivyelvtudasra vonatkozo 90-es KSH-adat mara elavult, de elgondolkoztato, hogy a nem
angol nyelvu Finnorszagban Izlandon, Norvegiaban, Daniaban magasabb az egy fore
eso internetes gepek aranya, mint Amerikaban, Angliaban es Ausztraliaban.
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Akkor lesz meg tobb es meg erdekesebb tartalom, ha a tartalompiac nagybefektetoi
ligy gondoljak, hogy az Interneten keresztiil elerheto kozonseg szama atlepte a
kritikus tomeget. Ma Magyarorszagon a hirdeto azt latja, hogy az Interneten
keresztiil annyi szempart tud elerni, mint egy keriileti kabelteven keresztiil, es ezert
meggondolja, hogy internetes tartalomba fektesse a penzet. A profi
tartalomszolgaltatok egyre nagyobb nehezsegekkel neznek szembe: A Vilaggazdasag
marcius 18-ai szama irja: "Gyenge startot vettek a \vebes magazinok. A
kiserletezesekbe -egyes kiadvanyoknal- oriasi energiakat oltek, .... azonban a
viszonylag kisszamu racsatlakozas ... mi.in ... a bukas rovid uton bekovetkezett
iirm varhato, hogy a bevezetes utani 3-5 even belul profitot hozzon ..."

100-5135emlites
H300-400emlites
H200-300emlites
Ill00-200emlites
n 0 -100 emlftes
Europai orszagok Ijejegyzeseinek szama a Yahoo-ban

Nehezen talalhato meg?
Nehany eve, amikor az Internet kilepett az akademiai szferabol, sokan mondtak,
hogy csak rendezetlen, ertektelen informaciokat lehet a halon talalni. Mara valtozott
a helyzet: szamos katalogus, kereso, nyomtatott kiadvany es ujsag segit az
eligazodasban.
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Milyen konnyen talalja meg az Interneten az Ont ercleklo informaciokat?
Forras: a Fact Intezet felmerese
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Informacios elit
A Matav tavalyi internetes reklamkampanya olyan kepet sugarzott, miszerint
megszallott tinedzserek jateka a vilaghalo. Az adatok azonban mast mutatnak. Az
Internetet ma az fizeti meg, aki tudja, hogy az informacio ertek, es olyan vagyoni
helyzetben van, hogy kepes is fizetni azert, hogy hatekonyan kommunikaljon.

Szamitogepek az aktiv haztartasokban jovedelmi tizedenkent 1996-ban
(Forras: KSH)
A Median 1997-ben vegzett felmeresebol az iNteRNeTTo olvasoirol megtudhatjuk:
• a kozonseg egeszeben veve fiatal (az atlageletkor 28 ev), cle majdnem minden harmadik olvaso 30
even feliili
• az olvasok abszoliit tobbsege budapesti
• az olvasotaborban jelentos a cliakok aranya, de a tobbseg az aktiv, ezen beliil magasan kvalifikalt
nepessegbol keriil ki
• a dolgozo olvasok tobbsege (a teljes kozonseg jo egyharmada) szamitastechnikiii szakember
• az olvasok tobbsege valamilyen vezeto allast toll be: 55 szazalekuknak vannak beosztottjai - az
olvasok jelentos resze donteshozo pozicioban van, a munkahellyel rendelkezok koziil minden
masodik legalabbis reszt venne egy jelentosebb szamitastechnikai beruhazasra vonatkozo dontesben
• az olvasotabor az atlagosnal magasabb jovedelemmel rendelkezik: 43 szazalekuk ,,bevallott" netto
atlagjovedelme magasabb havi 50 ezer forintnal
• az olvasok tobb mint haromnegyed reszenek van bankkartyaja
•az atlagosnal lenyegesen jobb anyagi helyzet tovabbi jele, hogy tobb mint harmadreszuknek van
mobiltelefonja

Hatekony eszkoz
Az Internet-hasznalok tobbsege hatekony eszkozt lat az uj mediumban, es csak
negyeduk allitja azt, hogy szorakozasra hasznalja a halot. A mai tarifapolitika
belekenyszeriti az otthoni internetezest az ejszakaba, a szorakozas idoszakaba.

Marketing
3%

Kapcsolattartas
29%

Elsosorl)an mire hasznalja az Internetet?
Forras: Netstart - Median
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Bevetelek a halon
Amerikaban hatalmas jovot josolnak az elektronikus kereskedelemnek,
Magyarorszagon azonban csak nehany kezdemennyel talalkozhatunk. A szuk piacon
nehez eladni barmit is.

• Ha olyan informaciokat akarunk eladni, atnikre valoban sziikseg van, akkor arra
lesz fizetokepes kereslet. Az MTI Eco es a Fornax friss tozsdei adatokat szolgaltat
penzert az ugyfeleinek.
• Az internetes marketing csak most indul be: a cegek lassan rajonnek, hogy hiaba
helyezik el homepage-eiket a halon, ha arrol senki nem tud. A kulonbdzo felmeresek
es tapasztalatok azt mutatjak, hogy a kozonseg a sokszor elitelt e-mailen keresztiil
folytatott reklamtevekenysegen kiviil mindenfele hirdetesi format erdeklodessel
fogad. Ugyanakkor az online marketing az iigynoksegek szamara jaratlan ut, ennek
a mufajnak a szabalyairol keveset tudnak.
• A szakemberek az elektronikus kereskedelem alapproblemajat a fizetesi
technikak biztonsagi hianyossagaiban latjak. A kdzeli jovdben itt attdrest jelenthet
az IBM es az Inter Europa Bank projectje, a SET neven futo biztonsagos fizetesi
technika. A gyer gyakorlati tapasztalatok azt mutatjak, hogy a fuvarszolgalatok
dragak es megbizhatadanok. A tawasarlas fellendulesere Magyarorszagon meg
varni kell.
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Taviratok utan fax, fax utan e-mail
A kommunikacios szokasok atalakulnak, gyorsan valtoznak. A tavirat husz ewel
ezelott elte fenykorat, azota a telefon elterjedese es a fax hatterbe szoritotta. A 90-es
evek vegen az uzleti kommunikacioban a faxot valtja fel az e-mail. A Szonda Ipsos
1996-os felmerese szerint az elektronikus levelezesben a kerdezettek 87%-a vesz
reszt, es ez szolgaltatas a legnepszerubb: 67% naponta ad fel vagy kap emailt. Ezek
a folyamatok atalakitjak a posta szerepet is. A hagyomanyos vallalatkozi
levelforgalom helyett eloterbe keriil a csomagforgalom. A felek e-mailben
megallapodnak, a weben vasarolnak, es a posta szallitja mindazt, amit az Interneten
keresztul nem lehet elkuldeni.
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Forras:.KSH, Matav

Telefon az Interneten keresztul
Nem erdemes kiallni a digitalis lithenger ele, a bolcsek inkabb felkapaszkodnak a
vezetofulkebe. A telefontarsasagok szemeben az Interneten keresztul bonyolitott
telefonhivas sokaig vdros poszto volt, hiszen a tavhivasok forgalmi dijatol elestek. A
nyugati telefontarsasagok mar keszulnek a szerkezetvaltasra, az internetes
telefoniara.
ne - MATHU

A Deutsche Telecom megvasarolta az Internet Phone programot
fejleszto izraeli VocalTec reszvenyeinek 2,1%-at
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Az intenietes telefonia jelenleg inkabb vallalati kornyezetben jelentos (de ott maris nagyon), mint
az otthoni felhasznalasban. Ez a tavhivasok koltsegeit cscikkenti, ez az otthoni hasznalatban nem tul
jelentos, annal inkabb egy nemzetkcizi vallalaton beliil. Ezert sem fenyegeti a telefontarsasagokat
az olcso csaladi netezes.
Miert kezdenek el aggodni a hagyomanyos telefontarsasagok az Intemet-telefonia hallatan?
A valasz egyszeru: mert olcso. Egyes elorejelzesek szerint a piac a jelenlegi minimalis szintrol 1999
vegere elerheti az 560 millio dollaros forgalmat, vilagszerte kozel 16 millio felhasznaloval.
A hagyomanyos kapcsolasos telefonrendszerekben egy Kb adat szallitasa 15 centbe keriil,
az adatcsomagokat kttldo Internetes-telefonalas eseteben ez alig 4 cent.
A jelenlegi halozatba bekapcsolodni ugyanakkor nem keriil tcibbe, mint egy telefon-elofizetest es
egy keszuleket venni, mig az Internet-telefonia technikai hardver-kiepitesenek koltsege ezres (dollar)
nagysagrendekben merheto az elofizeto, de meg inkabb a szolgaltatok szamara.
Hianyzik meg az adatcsomagokat kezelo szabvanyositott protokollok, valamint sokan kifogasoljak
azt, hogy a telefonbeszelgetesek csomagjait a routerek a gyors sebesseg erdekeben privilegizaljak
a hagyomanyos adatcsomagokkal szemben.
A hagyomanyos telefontarsasagok azonban kenytelenek beszallni az Internet-telefoniaba barmennyire is kedvezotlen szamukra az olcsosag - tudniillik a liberalizalt telekommunikacios
piacokon akar a kisebb Internet-szolgaltatok is oriasi szeletet szerezhetnek maguknak az Interneten
keresztul torteno hangtovabbitas altal. Az Internet-szolgalatok rendelkeznek az adattovabbitashoz
sziikseges hardverrel, es nem utolsosorban azzal a dinamikusan bovillo Ugyfelkorrel, amelynek
az olcsosag nagyon fontos szempont.
Finnorszagban 1996 decembere 6ta folyamatosan mukodteti es fejleszti Internet-telefonia
programjat a Telecom Finland. Jelenleg a felhasznalok teljesen ingyen(!) vehetik igenybe
a szolgaltatast (http://www.ml.tele.fi/ip-eng/)
A Deutsche Telekom 1997 juliusa ota mukodteti egyelore mindossze 1000 felhasznalo altal
hasznalhato, es relative draga T-NetGall szolgaltatasat, de a ceg szandekai komolyak: a ceg tervei
szerint a kozeljovoben 18 milliard dollart szan Intemet-telefonia fejlesztesre.
Az AT&T 1997 augusztusaban 25 japan ceggel alakitott kozos vallalkozast, es beinditotta
a ,,@phone" nevre keresztelt Internet-telefon szolgaltatast Japanban, amely a hagyomanyoshoz
kepest 75 szazalekos megtakaritast jelent a felhasznaloknak.

Probalkozasok a piac bovitesere
Az internetes piac s/iikdssegct ma minden resztvevo erzekeli. A Matav a marketing
es a tartalom bovitese mellett a tarifapolitikajanak csiszolasat is merlegeli. A Matav
koncesszios teriiletein tul felmeriilt az adatforgalom es a beszed tarifajanak
szetvalasztasa. Megjelentek az alternativ Internet-szolgaltatok is. A probalkozasok
azonban onmagukban nem eleg erosek ahhoz, hogy a draga kommunikacio
problemajat egeszeben kezeljek.
A tarifapolitika finomitasa

• Telefon-kedvezmenyek Februar 1-tol este 10 es reggel 5 kozott a Matav vonalain csak az
elso 53 percert kell fizetni. Marcius 1-tol 50%-os kedvezmenyt ad hetvegenkent reggel 8-tol este
22 oraig az intenietes hivasok arabol a CGSat csoporthoz tartozo ket koncesszios
telefontars;«ag, a Godollo es Vac tersegeben mukodo Digitel 2002 Rt., illetve a Szegeclen es
Szentesen szolgaltato Deltav Rt. A Digitelnel 85,2 Ft/6ra, a Deltavnal 93,6 Ft/6ra a dial-up
hivasok ara hetvegenkent, egyelore hat honapos probaidore (Afa nelkuli arak). A kizarolag helyi
hivasra, illetve kek szarnra vonatkozo kedvezmenyes dijszabast minden Inteniet-szolgaltato fele
biztositjak a vallalatok. Lovasi Tamas, a Digitel PR igazgatqja elmondta, hogy cege ezzel egyutt
elinditott egy ujabb 40 millio forintos beruhazast is sajat Internet-szolgaltatasanak fejlesztesere,
melynek eredmenyekent 60 uj 56 kbit/sec-os modernet allitanak uzembe. A Digitel tovabbi
ujdonsaga, hogy aprilis 1-tol egy specialis telefonszam felhivasaval elofizetoi szerzodes nelktil
barki, barmikor intemetezhet, ezert a telefondij mellett 180 Ft-os oradijat kell fizetni.
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• Kedvezmeny az adatforgalomra 1997 jiiliusaban a Monor Telefon Tarsasag - a Matav
egyik legambiciozusabb koncesszios partnere - a sajat korzeteben megvalositotta azt, ami
a Matavnak nem sikertilt: elinditotta sajat Intemet-szam szolgaltatasat, melynek tarifaja
96 Ft /ora + Afa minden napszakban allando es alacsonyabb az ejszakainal.
A szolgaltato visszaterit Az Elender a Matav kedvezmeny kovetkezteben kialakult 10 ora utani
tulterheltseg enyhitesere dijjovairassal igyekszik ravenni ugyfeleit a 8 es 10 ora kozotti
intemetezesre. A dijjovairas reszleteirol a szolgaltato korlevelben ertesitette ugyfeleit. Eszerint
februar 1-tol a 8 es 10 ora kozotti Intemet-hasznalat teljes idoszakara valamennyi elofizetonek
dijjovairas utjan visszateritik a 10 ora elotti es a 10 ora utani telefondijak MATAV tarifakkal
szamolt kiilonbseget. A korlevel kiemeli, hogy a szolgaltato statisztikai szerint az ugyfelek
kevesebb, mint 10%-a el az 53 percen tiili internetezes ejszakai kedvezmenyevel.
• Ingyenes e-mail A Freemail, a Drotposta es a Gyaloglo szolgaltatasait bemutattuk az Ami
olcsobb... reszben

A telefonvonal helyett: alternativ megoldasok

• Kabel tv Ez a megoldas azert izgatja sokak fantaziajat, mert 1997-ben a KSH adatai szerint
1,7 rnillio lakasba volt bekotve a kabel tv. A legigeretesebb altemativat a kabeltelevizioshalozatok jelentik. A kabelteves rendszer 60 TV csatoma atvitelere alkalmas, egy csatornanyi
helyen 30 Mbit/sec aclatatviteli sebesseg erheto el (telefonvonalon max 56 k-t lehet atnyomni).
A masik elonye, hogy nem kell telefondijat fizetni a hozzafereshez. Nyiregyhazae volt az uttoro
szerep, az ottani kabeltelevizio- halozaton mar 1996 ota hozzaferheto az Internet. Nem sokkal
kesobb a fovaros V. keriileteben es tiibb videki varosban is inclult ilyen szolgaltatas. Meglepo
modon rohamosalib terjedesenek akadalya nem jogi termeszetu, A katelhalozatok
korszerusitesere torveny kotelezi a szolgaltatokat. Viszont a korabbi telepitesii kabelhalozatok
nem alkalmasak a ketiranyii kommunikaciora. Bonyolitja a helyzetet, hogy a nagy kabelmodem
gyartok eddig nem tudtak megallapodni kozos szabvanyban. Ahol a halozat alkalmas (az un.
vissziranyu modulokat kell csak beepiteni), ott ez mindossze 3-5 ezer forintos koltseg, az atlag
rendszerben azonban az tisszes kabel es aktiv elem cserere var. A kabelteve halozatok szuk
keresztmetszetet a helyi, varosi halozat nemzetkozi savszelessege jelenti, ami ma tobb helyen
csak 128 Kb/s. Europaban tobb helyen folynak kiserletek arra, hogy az aramhalozaton
keresztiil tovabbitsanak adatokat (Nortel), tudomasunk ennek a technikai kerdeseit mar itthon
is tanulmanyozzak.
• Aszimetrikus kapcsolat 1997 decembereben meg ket igeretes jovobeni alternativa szuletett:
egyik az MKM-Tel neven futo tavkozlesi halozat, masik az Antenna-Hungaria es a DataNet
altal kiserleti jelleggel inditott aszimmetrikus Internet- szolgaltatas. Egyelore azonban mindketto
csak igeret. A MAV kommunikacios halozatat hasznalo, harom evi huzavona utan megalakult
MKM-Tel ugyan kiemelt uzletaganak tekinti az Intemetet, azonban az elso nehany evben ez
aligha erintheti az otthoni intemetezoket. Bar az AH- DataNet aszimmetrikus Internetszolgaltatasa mar aprilisban hozzaferheto lesz, ez csak az AM-micro antennaval es a PC-kartya
megvasarlasahoz szukseges 100.000 forinttal rendelkezo budapestieknek jelenthet majd
megoldast.
• Mobil A telefonhelyzet javulasaban jelentos szerepet jatszott a mobil telefonok rohamos
terjedese. Mindharom mobil tarsasagnak van Intemet-szolgaltatasa, amivel a mobil telefonon
keresztiil is be lehet lepni a vilaghaloba, ez foleg e-mailezesre alkalmas, meg a kedvezmenyes
600 ft/6ras hetvegi tarifa mellett is csak kiegeszito eszkoz lehet.
Egyeb kezdemenyezesek

• Telehaz: Intemetet a falvakba! A telehazakban irodai infrastrukturat biztosit egy-egy
kozhasznu tarsasag. Ma 24 telehaz mukodik az orszagban. Tovabbi 26 hazat most szerveznek:
7 telehazhoz a Halozat a demokraciaert program (USAID-UWI) biztositja a penzugyi hatteret,
10-et a Nepjoleti Miniszterium tarnogat, 9 telehazat maganerobol, illetve az Orszagos Muszaki
Fejlesztesi Bizottsag es a Kiizlekedesi, Hirktizlesi es Vizugyi Miniszterium (KHVM) forrasaibol
hozzak letre. Az Orszagos Telehaz Program 1998-ra tovabbi 100 telehaz kialakitasat iranyozza
eld, ennek erdekeben a KHVM-hez tartozo Hirkozlesi Alap 110 millio forinttal,
a Kornyezetvedelmi es Teriiletfejlesztesi Miniszterium 100 millio forinttal tamogatja iden
a mozgalmat. Az eddigi tapasztalatok szerint egy telehaz indulo kiiltsege - epulet nelkiil koriilbeliil 3 millio forint, az eszkozl)eszerzeseken kiviil ebbol az osszegbol kell az elso ev
mukodtetesi koltsegeit is fedezni. Forras: Mallasz Judit: "Telehaztartas", in: Szamitastechnika,
XIII. evf. 11. szam (1998. marc. 10.).
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• Digitalis halhatatlanok A szeles kozonseg bekapcsolasa mellett nagy jelentosege van annak
is, hogy a kulturalis elit megismerje az Internetet. Ezzel a cellal jott letre a Muvelodesi
Miniszterium Digitalis Halhatatlanok programja. A tervek szerint a hazai kulturalis elet
kremjenek (20-30 alkoto) egy osztondijkent folyositott havi eletjaradekot kinalnanak, cserebe
a szerzok egesz eletmuvuket atengedik a Magyar Irodalom Hazanak, ahol az anyagot
kozzeteszik az Interneten.

Javaslatok
Az itt jelzett problemakra nines egyeden megoldas. Az eros ejszakai Internetforgalom mutatja, hogy a piac a 100 ft/ or a koriili telefontarifat elfogadja. Minden
megoldasi javaslat arrol szol, hogy hogyaii lehetne kitolni azt az idoszakot, amikor
ez a tarifa ervenyes, vagy hogyan lehetne novelni azokiiak a koret, akik ilyen
osszegert internetezhetnek napkozben is. Ezekkel a lepesekkel azt lehetne elerni,
hogy a haztartasokban levo 250 000 szamitogepet rakossek az Internetre. Utana az
Internet terjedesenek sziik keresztmetszete mar iieiii a draga telefontarifa, hanem
a szamitogep ara lesz. Az alabbi lepesekel azt lehet elerni, hogy Magyarorszagl
felzarkozzon a kozepesen fejlett orszagokhoz.
• A telefontarsasagok sajat hataskoriikben tovabb finomithatnak a tarifapolitikajakat.
Erosithetnek a hetvegi kedvezmenyeket. Ez nem idegen a Matav tarifapolitikajatol, melynek
egyik celja, hogy a holtidoket eltiintesse. Ha kiterjesztenek a mostani ejszakai tarifat (100 ft/6ra)
a hetvegere is (most 180 Ft/6ra) az komoly elorelepes lenne a haztartasoknak, a hetbol ket
napra megoldast jelentene. A mobil tarsasagok adnak ilyen kedvezmenyeket. A telefontarifak
alakulasa aranyos a kozpontok terheltsegevel. S hogy a kedvezotlen napszak, a holtido se
vesszen karba a tarsasagoknak, ligy ott a kedvezobb tarifa lehet a vonzero. Holtidoben
a kozpontok terheltsege a nappalinak csak toredeke, nehany szazaleka. A Pannon GSM egeszen
odaig ment, hogy decemberben egy hetvegen a rendszeren beluli hivasokert nem kert penzt.
Vagyis ha egymast hivtak a Pannon elofizetoi, akkor idotartamtol fuggetleniil ingyen
beszelgethettek.
• A telefontarsasagok sajat hataskcirben adhatnanak atalanydijas egyeni berelt vonalakat. tgy
mindenki megjelolhetne egy telefonszamot, amit atalanydijban fog hivni. Itt meg kellene
kulonboztetni az egyeni es a vallalati elofizetest (az elobbit nem lehet leirni az adobol), azert,
hogy a mostani vallalati berelt vonalaknak ne jelentsen konkurenciat az uj szolgaltatas.
Az atalanydijakat ugy kellene kiszamolni, hogy atlagos hasznalat mellett a mostani ejszakai tarifa
(100 ft/6ra) aran lehessen egy adott szamot hivni.
• A Matav a Hirkozlesi Feliigyelettel egyezsegre jutva adhatna kedvezmenyt az adatforgalomra.
Most ezt azert nem lepi meg a Matav, mert azt mondja, hogy nines technikai kulonbseg
a beszed es az adatforgalom kozott, tehat szamonkemek tole, hogy miert nem ad kedvezmenyt
a beszelgetesekre is. A MATAV illetekesei tobb nyilvanos forumon, evekkel ezelott is felhivtak
a figyelmet arra, hogy celszeru lenne az adat es hangkommunikacios tarifat szetvalasztani.
Az elvalasztas az ISDN-vonalakon meg is valosul, csak eppen a kivanatossal ellentetes iranyban:
a MATAV az ISDN dijaiban az adatkommunikaciot 1,4 beszedperc araert adja.
• A kormanyzat atvallalhatna az otthoni intenietezes infrastrukturalis koltsegeibol.
Tamogathatna az intemetezoket az Internet-szolgaltatokon keresztiil. Ahogy ma az Elender sajat
zsebebol megteriti az este 8-10 kozotti telefonszamlat ligy, mintha az iigyfele 10 utan
jelentkezett volna be, az allam is adhat ilyen tipusii tamogatast a nappali beszelgetesekre (pi:
az adatforgalombol szarmazo telefonszamla egy reszet az allam fizeti 2002-ig, amig a Matavkoncesszio tart).
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• A kormanyzat teriiletfejlesztesi es munkaiigyi projektek kereteben tamogathatna az Intemeten
keresztiil vegzett tamunkat. PI. a GYES-en levo, idegen nyelvet beszelo kismamak vallalhatnanak
forditast, gepelest, stb. A tavmunkaval iclot, utazast, irodai infrastruktiirat lehet megtakaritani.
A Data Com felmeresebol (http://www.data.com/Polls/Results.cgi?poll=Telecommuting)
kideriil, hogy Amerikaban is a moclemes behivas a legnepszerubb tavmunka eszkoz, tehat itt
egyertelmu a kommunikacios koltsegek csokkentesenek jotekony hatasa.
• A kormanyzat a Sulinet-program kereteben tamogathatna a tanarok otthoni Internethozzafereset. Most is van egy ilyen szandek, de tudomasunk szerint csak arra terjed ki, hogy
a programban szereplo tanarok telefont kapjanak. Ugyanakkor fontos lenne, ha
a telefondijakhoz is hozzajarulna a muvelodesi kormanyzat es a. Matav.
• A kisvallalkozasok hatekonyabb kommunikaciojanak elosegitese erdekeben EU-penzekkel is
lehetne Uimogatni azt, hogy az egy-ket szemelyes vallalkozasok a fax mellett az e-mailt es
a webet is hasznaljak az iizleti kommunikaciobaii. Itt a penzek egy reszet felvilagositasra kellene
forditani, ugyanis sokan egyszeruen nem tudjak, hogy az e-mail gyorsabb es olcsobb a faxnal.
Ebben a problemaban a tarifapolitika csak az egyik h.-itraltato tenyezo.

Forrasok, linkek
Zold Konyv A tavkozlesi, media es informaciotechnologial szektorok
konvergenciajarol es ennek szabalyozasi kihatasairol

(http://www.itb.hu/dokumentumok/zold_konyv/)
Informacios Tarcakdzi Bizottsag a kormanyzati inforniatika fejlesztesenek adatai

(http://www.itb.hu/dokumentumok/1997/94-95-96.htm)
Nemzeti Informatikai Strategia, statisztika a magyar halozatrol az uj program

mellekleteben (http://www.mtesz.hu/nis/corenis.htm)
Sulinet informaciok a programrol. (http://www.mkm.hu/KOZOKT/PROJECT/intprog2.HTM)
Internet hostok szama Magyarorszagon es Europaban, H-bone

(http://www.hunganiet.hu/english/netwserv/images/stati.gif)
A hazai hostok listaja a magyar homepage-en

(http://www.fsz. bme.hu/hungary/ c_geographical_h.html)
Adatok a magyar akademiai halozatrol halozati topologia, a bekotott gepek URL-jei

(http://www.hungarnet.hu/english/iietwseiv/hboiie.html)
Atfogo adatok a hazai szamitastechnikai piacrol (Ipari es Kereskedelmi

Miniszterium) (http://www.ikm.iif.hu/economy/indust/szamtech.htm)
A Fact Intezet kerdoive (1998 januar) (http://www.sfact.com/)

A Netstart febneres eredmenyei (Median), 1997 osze (http://netstart.isys.hu/surveyj
Otthoni szamitogepek Magyarorszagon; (Median), 1997 oktober

(http://www.hvg.hu/lap/9741/9741075.htm)
A Szonda Ipsos felmerese, 1997 januar (http://www.net.hU/szonda/kerdoiv/results/l.html)
Online internet-felmeres (Median), 1996 majus (http://www.median.hu/ifered.html)
Matav telefontarifak (http://www.matav.hu:8080/matav/owa/niatav.page?rlang=:l&rid=13)>
a Matavnet (http://www.matav.hu:8080/matav/owa/matav.page?rlang= l&rid= 15)
a Datanet (http://www.datanet.hu/datanet/info/iprice_hu.html)
es az Blender (http://www.elender.hu/internet/telefon.html)
hozzaferesi arai, postal dijszabas (http://www.buvi.posta.hu/buvi/tarifa.htm)
Internet-torteneti kronologia (http://info.isoc.org/guest/zakon/Inteniet/History/HIT.html),
forgalmi adatokkal, europai adatok (http://www.ripe.net/statistics/hostcount.html)
Deutsche Telekom (http://www.dtag.de/),
es tartalomszolgalatojuk, a T-Online (http://www.t-online.de/)
Ahol a kabelteves internet mar szolgaltatas:

www.szabinet.hu http://www.tvnet.hu/magyar/faq.html
Hazai fejlesztes:

http://www.datatrans.hu/kbelmode.htm
Kiserleti rendszer

http://netgame.cable.veszprem.hu/

http://www.dravanet.hu/
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Mellekletek
Helyi tavkdzlesi koncesszioval rendelkezo cegek
ceg

Emitel Rt.
Hungarotel Rt.
Dunatel Rt.
Egom Com Rt.
Digitel 2002 Rt.
JaszTel Rt.
Monor Telefon Tarsasag Rt.
Matav Rt.
Papatel Rt.
Kelet Nograd Com Rt.
Raba Com Rt.
Deltav Rt.
Kisduna Com Rt.
Bakonytel Rt.

foreszvenyes
Matav-Bezeq
HTCC
UTI
UTI

CGSat
PTT Netherland, Swiss PTT
MCG Holding Onkormanyzatok
MagyarCom

HTCC
HTCC
HTCC
CGSat
UTI
UTI

primer kdrzet
Baja, Kiskoros, Kiskunhalas
Bekescsaba, Oroshaza
Dunaujvaros
Esztergom
Godollo, Vac
Jaszbereny
Monor
Debrecen, Nyiregyhaza,
Szekesfehervar, Szentendre, Szolnok
Papa
Salgotarjan
Sarvar
Szeged, Szentes
Szigetszentmiklos
Veszprem

Forras: Bolcskei Imre: "The Hungarian Telecommunications Regulatory Environment", eloadas az
ITU-T 1997 majusi, budapesti ulesen.

Vejnemdjnen es Kovacs az Interneten:
korlatlan huhh.hu-hozzaferes
Jyrti Halonen Tampereben el, megtanult magyarul, es az Intemetm keresztul szoros kapcsolatban all a haz.m
intemetes kozo'sseggel. Amikor kertunk tole egy ossz.edllitdst a Jinn hdyytrol, at aldbbi szjiveget kiildte. Ezt modositds
nelkul imllekeljiik, hogy m^heto legym: az Internet legyozi az emberek kffzotti tdvolsdgokat.
Egyre tobb Internet-szolgaltato kinal az otthon intenietezoknek a korlatlan hozzaferest
Finnorszagban. A legolcsobb szolgalbitok megengednek Vejnemojnent korlatlan idore az Internetbe
havi 1815 forinttal s tobbiek se sokkal dragabbak: altalaban
kb. 3 600-3 750 forintba keriil a havi korlatlan hozzaferes.
Ez a trend az utolso honapok alatt: a heavy jiizer elete a neten olcsobb lett.
De ugyanabban az idoben valahol mashol az Intemet-galaxison: igen, pi. a Matavnettel havi
korlatlan hozzaferes 10 000 forint. Persze, mindenki nem akar a Profi Plusz-szinten jarni, valakinek
eleg a Hobbi-galaxis is.
Na, szamolunk:
A Matavneten havi tiz oras internetezes osszesen:
2 250 Ft (havi dij) = 2 250 Ft.
A tamperei Scifi-nel ugyanaz:
; 300 Ft + 10x37 Ft/bra = 1 670 Ft.
Szoval olcsobb a hobbi-intemetezes a scifisnek, bar a matavnetezo pi. a feleves dija alapjan
internetezne havi tiz 6rat.
Persze olcsoblj inteniet-szolgaltatok vannak Magyarorszagon, mint a Matavnet, s a nep inkabb
draga telefontarifakat ellenzi. De valamikeppen jellemzo ilyen huhh.hu-Intemet-hozzafereseket, arra
nem is gondolunk, hogy atlagosan Vejnemojnen meg mindig sokkal jobban keres mint Kovacs.
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A tamperei Scifi alapotlete az, hogy az olcso Intemet-hozzaferest kinal a haztartasokba. 1994-ben
alapitott Scifi-nek mar tobb mint 18 000 elofizetoje van s ar/minoseg-osszehasonlitasok szerint Scifi
az egyik legjobb szolgaltato. Finnorszagban harom tav telefontarsasag versenyez olcso
tavhivasitarifakkal. Az Internet-szolgaltatok is kihasznalnak ezt a versenyt, pi a Scifi hasznal
"tavkapcsolatokban"a sved Telia-t, nem a finn Tele-t.
Mostanaban a Tele is - az itteni MATAV - kinal a korlatlan hozzaferest, havi 3 670 forinttal. A
nagy s draga Telenek meg kellett valtoztatni a tarifapolitikajat, adni az internetezoknek lehetoseget
az olcsobb korlatlan hozzafereshez, mivel az Internet-szolgaltatok eleg kemenyen versenyeznek az
arakkal. De valoszinuleg a korlatlan hozzaferesben a hatar mar erkezett: a mostani minimum, havi
1 800 forint ala nem erdemes az Internet-szolgaltatonak menni.
Teny, hogy a Tele a legkedveltebb Intemet-szolgaltato, de a verseny miatt a Tele is megvaltoztatta
az arakat s keres uj lehetosegeket piacon.
fippen a Tele hozott piacra az internet-televiziot, mivel szamitogepen keresztiil csak minden
harmadik haztartast lehet "csabitani" az Intemetbe. Az internet-televizioval a Tele akar a
haztaitasok 60%-at bevezetni az "informacios tarsadalomba". A Tele hozza a netet a hagyomanyos
tevebe, egy set-top box modemmel kell hozza. Sebesseg vagyis lassiisag talan a legnagyobb gond a
tervben: a Tele verziojaban a web-tevet a telefonhalozaton s a modemen keresztiil h;isznalnak.
Egy sokkal gyorsabb lehetoseg a kabelteleviziohalozat. A Helsinki Televisio iijraepiti a halozatat s
2000 vegen ez a kabelmodemszolgaltatas eler 192 000 haztartast. A szisztema most probaidoben
mukodik: a maganyos elofizetoknek kell 3 660 forintot fizetni havi 60 oras az intemetezrol. A
szolgaltiitas ara fog ketszer s haromszor tobb lenni a probaido utan.
Kb. 1.2 millio emljer mar - kozel minden negyedik finn - hasznalta a halot. Retidszeresen, legalabb
hetente egyszer 800 ezer ember hasznalja az intemetet s naponta pedig kb. 400 ezer Vejnemqjnen
kapcsolodik a haloba.
A Taloustutkimus friss felmerese szerint 333 ezer ember hetente hasznalja az Intemetet otthon
(egy ewel ezelott 193). De irany inkabb a web-tv fele a haztartasokban, mivel a teve majdnem
minden haztartasban van.
A tavhivasok ara felere cscikkent ebben az evtizedben a verseny miatt Finnorszagban, de a helyi
hivasokban nines eleg verseny. Gyarkorlatilag a helyi telefontarsasag monopolhelyzetben van.
Tudomasom szerint a finn internetezoknek nines kiilon kedvezmenyeket.
Jyr/d Hdonen, Tampere
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Drotos telefon
Egy budapesti internetezo el sem tudja kepzelni, hogy videken, foleg a falvakban milyen aldatlan
allapotot is hagyott a Matav maga utan, amikor "kiepitette a telefonhalozatat". A nalunk,
Csabdiban talalhato negativ szenzacio neve RLL, ami egy olyan analog radiotelefon-rendszer, amit
a toliink nyugatra elhelyezkedo vilag valoszimileg mar szemetdombra kiildott. Internetezonek ez
2400 baud-ot jelent, ami 2 percenkent leszakad. Elvezetes lehet, igaz? Cgyhogy nekiink az este 10
utani 1 ora fblotti ingyenesseg nevetseges. Neha oruliink, ha egy 20 kByte folotti level
harmadszorra elmegy.
Na ebbe a kornyezetbe helyezte szekhelyet a PORT Computer, azaz mi. Utazasi es kulturalis
adatbazist epitiink, Web szeiveriink pedig a Datanetnel van. Ennek iranyitasa kis falvunkbol
jelenleg elkepzelhetetlen. Naponta hordjuk be Budapestre a frissitenivalonkat, es ott szedjuk le a
nagyobb leveleket is. Ez egyszeruen nevetseges, es minden XX szazadi elkepzeles megcsufolasa.
Az egyetien megoldas az lehet tehat, hogy berelt vonalat vagy ISDN-t epittetunk Id (csak ekkor
kaphatunk ugyanis valodi drotos telefont).
Napi 2 ora kapcsolati ido alatt az ISDN eri meg jobban, mi ezt valasztottuk. A Matavban azert
van huszarbecsiilet, sokadik sirasunkat meghallgatva egy un. miniprojekt kereteben oszlopokat
allitanak fel, es mar allitolag uton van a VONAL.
Ami egy fovarosinak tehat teljesen magatol ertetodo szolgaltatas, az nekiink egy nehez folyamat
vegeredmenye lesz.

t, Csapdi
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Az europai telekommunikacios forgaloxn
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Az infrastruktura fejlesztese a novekedes egyik alapveto
feltetele. Amilyen nagy segitseget adott a gazdasag
fellendiilesehez a mult szazadban a vasuti halozat, olyan
nagy, ha netn nagyobb lokest ad az Internet az ezredvegi
gazdasagnak.
Az Internetnek nines kozepe, tehat szelei sincsenek.
Ha az orszag jol hasznalja a vilaghalot, akkor ledolgozhat
abbol a hatranybol, ami a nyugati regioktol valo fbldrajzi
tavolsagbol fakad.
Az Internettel a hatarok atjarhatobbak, es ez
a szomszedos orszagokban elo magyar kisebbsegekkel
valo kapcsolattartasban kiilonos jelentoseggel birhat.
Europahoz valo felzarkozasunk fontos feltetele az, hogy
az informacios suganit magyar szakaszat minel tobben
hasznalhassak.

Glatz Ferenc
A Magyar Tudomanyos Akademia elnoke

A halozatrol veszem le adataim, programjaim,
szamitasi eljarasaim egyre nagyobb reszet.
Tehetetlen es iigyefogyott lennek nelkiiliik.
Amikor egy szemely, vallalat vagy iskola rakapcsolodik
a halozatra, akkor hirtelen kincsekhez jut.
Lassan, csak lassan indulhat meg a viszonzas.
Meg evekig elvileg "tartozni" fogunk ezen a piacon,
ahol az ismeret kiilon felar nelkiil terjed.
Eloszor is legyiink halasak es ne szegyelljiik kimondani.
Masodszor pedig szervezziik meg magunkat egy kicsit
szorosabban, hogy azt a keveset, amit mar fel tudunk
mutatni, konnyen hozzaferhetove tegyiik.

Brody Andras
kozgazdasagi kutato

