Írországi
barangolások
Írország csatlakozása
az európai integrációhoz
Az Európai Gazdasági Közösséghez való
csatlakozás óta Írország gazdasága szinte
hihetetlen változásokon ment keresztül:
lényegesen emelkedett az életszínvonal, javult
a lakosság egészségi állapota és iskolázottsága,
az összes jóléti mutató jelentôsen javult.
A csatlakozása idején Írország volt az egyetlen
szegény ország az Európai Gazdasági
Közösségben. Sikerei azonban késôbb
túlszárnyalták az európai „periféria” országai közül
taggá váló Görögországét, Portugáliáét
és Spanyolországét is, így sokak szemében
tanulságos példaképpé vált.

Az egy fôre jutó GDP 1973-ban az EU-országok
átlagának alig 58 százaléka volt, 1998-ban pedig
az átlag fölé: 106 százalékra emelkedett, és már
1996-ban túlszárnyalta Anglia egy fôre jutó
jövedelmét. Ennél megbízhatóbb összehasonlítást
nyújt a vásárlóerô- paritás alapján mért
egy fôre jutó GNP, ami ugyanezen idôszak alatt
az EU-átlag 64 százalékáról, annak 87 százalékára
emelkedettt. Az ír GDP növekedése 6,6 százalékos
volt 1990–1997 között, 1997-ben 10 százalék
és 1998-ban is 9 százalék. Ezzel többszörösen
meghaladta az EU-országok átlagos
2,7 százalékos és az OECD-országok
3,2 százalékos növekedését. Az utóbbi
évtized sikereit ráadásul úgy érte el Írország,
hogy sem a belsô, sem a külsô
adóssága nem nôtt, és annyira kiegyensúlyozott
a gazdasági helyzete, hogy az OECD szerint
az EU-tagországok közül egyike azoknak,
amelyek a legkedvezôbb gazdasági mutatókkal
léptek be az Európai Monetáris Unióba.
Írország a csatlakozás óta eltelt 30 év alatt
nemcsak sokkal gazdagabbá, hanem sokkal
nyitottabbá is vált: jelentôsen nôtt
a külkereskedelem és a nemzetközi
tôkeáramlások szerepe, ami igen pozitívan
hatott a növekedés ütemére. Írország jó példája
annak, hogy a nyitottság fontos tényezôje
egy kis ország gazdasági fejlôdésének.
Példája azt is igazolja, hogy az egymással
liberalizált forgalmat bonyolító országok jövedelmi
színvonala közeledik egymáshoz.
A nyitott gazdaságok általában gyorsabban
növekednek, mint az elzárkózók, de ezen
felül a viszonylag szegény nyitott országok
gyorsabban növekednek, mint
a gazdagabb nyitott országok.
Az EU perifériáján elhelyezkedô szegényebb
országok közül Írország az egyik legnyitottabb,
és GDP-jéhez mérten neki a legnagyobb
az EU-országokkal folytatott kereskedelme,
ami szoros összefüggésben van a gazdasági
növekedés és a jövedelememelkedés terén elért
sikereivel. Az ír gazdasági sikerek tehát ékesen
megcáfolják a centrum–periféria-elmélet azon
tételét, hogy a szegényebb országok számára
elkerülhetetlen az integráció és globalizáció
hatására a hanyatlás és a fokozódó lemaradás.
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Harc a távközlési szabadversenyért
Az eTel Magyarország tovább folytatja küzdelmét a magyar távközlés liberalizációjának
megvalósításáért: Alkotmánybírósághoz fordult a
piac felszabadításával megbízott hatóságok
mulasztásai és a monopolisztikus piaci viszonyok
konzerválására irányuló intézkedései miatt –
hangsúlyozta legutóbb a városligeti mûjégpályán
tartott sajtótájékoztatóján Lukács Tamás, az eTel
Magyarország
ügyvezetô
igazgatója. Véleménye szerint
késlekedik a szabadpiaci verseny kialakulása és ebben az
Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak felelôssége van:
rendre elhalasztja a szükséges rendeletek megalkotását, tevékenysége
pedig ellentmond a Hírközlési Törvény (Hkt)
elveinek és betûjének. Lukács Tamás ugyanakkor kijelentette: az eTel Magyarország minden
törvényes eszközzel fellép a magyar távközlési
verseny feltételeinek javítása érdekében. 2002.
január 1., a magyarországi piacnyitás hivatalos
bejelentése óta romlottak a feltételek azok
számára, akik távközlési szolgáltatást kívánnak

igénybe venni, - jelentette ki Lukács Tamás, az
eTel ügyvezetô igazgatója. Az egységes Hírközlési Törvénytôl a lakosság és a gazdaság egyaránt evidens módon a díjak csökkenését várta.
Ezzel ellentétben a távbeszélô elôfizetôi díjak
tekintetében országszerte általános volt a díjnövekedés. A versenypiac szereplôivel való
egyeztetés nélkül elfogadott Matáv referencia
összekapcsolási ajánlat (RIO) árai
nem teszik lehetôvé a vezetékes
piacon a versenyt. 2003. január
23-án kihirdették azt a kormányrendeletet, amely az Egyetemes
Távközlési Támogatási Alapba
történô befizetéseket szabályozva aránytalan befizetési kötelezettséget írt
elô az alternatív távközlési szolgáltatókra, miközben egyoldalúan tovább gazdagítja a korábban
legnagyobb profitnövekedést elérô hazai üzleti
vállalkozást. Az Alappal illetve az abba történô
be- és kifizetések mértékével kapcsolatos alkotmányossági aggályokkal él egyébként az ATSZE,
az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete
is, amelynek az eTel Magyarország is tagja.
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Március 17., Szent Patrik napja,
Írország legfôbb ünnepe.
Az írországi székhelyû eTel
Csoporttal természetesen
együtt ünnepelt a magyar
eTel szolgáltató is.
Szent Patrik napon az eTel

eTel adomány
Gyermekmentôszolgálatnak

megajándékozta összes vállalati

Az eTel Magyarország ingyenes ADSL alapú
Internet hozzáférést bocsátott a Szent Márton
Gyermekmentôszolgálat Közhasznú Alapítvány
rendelkezésére. „Az Informatikai Minisztérium pályázatán nyert számítógép és az eTel biztosította
Internet elérés most a pihenôidô még hasznosabb
kitöltését szolgálja – tájékoztatta az eTeligenciát
László Endre Márton, a gyermek-rohamkocsi egyik
ápolója, egyben a Szent Márton
Gyermekmentôszolgálat Közhasznú Alapítvány egyik alapítója. – „A rohamkocsi munkáját
nemcsak a napi mentési feladatok teszik ki, fontos a személyzet folyamatos képzése és
az önképzés feltételeinek megteremtése is. Az orvosok és ápolók a szakirodalom
jelentôs részét ma már az Internet segítségével
elérhetik, ebben az eTel jelentôs segítséget nyújt
a személyzetnek.”
Az alapítvány mûködteti az ország egyetlen
súlyos- életveszélyes állapotú kisgyermekek, és
csecsemôk mentésére szakosodott rohamkocsiját.
A mentôsök által egyszerûen csak „babakocsinak”
becézett gyermek-rohamkocsi mûködésének négy
esztendeje alatt több mint hétezer esetben bizo-

áron, csupán nettó 20 Ft/percért

nyította létjogosultságát. A 203-as hívójelû rohamkocsi az Országos Mentôszolgálat Markó utcai
(Központi) mentôállomásán várja a Központi Irányító
Csoport (104) riasztását. A pihenôszobát – ahol a háromfôs mentôegység tartózkodik – az alapítvány
minden kényelmi eszközzel felszerelte, hisz a kiemelkedôen jó munkahelyi feltételek alapját képezik a már
évek óta lényegében változatlan személyi állománynak.
Az eTel által díjmentesen nyújtott Internet szolgáltatás biztosítja,
hogy a gyermek-rohamkocsin dolgozó 26 gyermekintenzíves orvos
és 5 különlegesen képzett ápoló a
legjobb minôségben használhassa
ki az Internet lehetôségeit. Az
eDSL közvetlen kapcsolatot tesz
lehetôvé a világháló hazai és nemzetközi irányaiba
egyaránt, modern kommunikációs csatornát
biztosítva a gyermek-rohamkocsi és más külföldi
mentôszervezetek, egyesületek, valamint a speciális mentôk és a kórházak között. Az alapítvány
kizárólag adományokból fedezi a méregdrága
mûszerek és az egyszer használatos eszközök
beszerzését. A személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt összeg (tavaly 2.3 millió Ft) épp csak,
hogy elég a gépek karbantartására.

eTel Magyarország Kft.
1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26.
T +36 1 461 7070 F +36 1 461 7071
info@etel.hu
www.etel.hu

Frankfurt

Pozsony

Prága

ügyfelét. A nemzetközi
hívásokat ezen a napon
hihetetlenül kedvezményes
biztosította partnerei számára.
Amennyiben írországi
kapcsolataikat hívták, ezen
a napon mindössze
1 Ft/percért tehették.
Az eTel üzletpolitikájának
középpontjában a megbízható
technológia háttér biztosítása
mellett a magas fokú
ügyfélkezelés áll. Az eTel
mindent megtesz annak
érdekében, hogy partnerei
elégedettek legyenek és hogy
hosszútávon is folyamatos
versenyelônyökhöz
juttassa ôket.

Újabb gyümölcsözô
együttmûködés
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Szent Patrik napi ajándék

Az eTel ügyfelek egységesen 20 Ft/perc
áron hívhatták a világ bármely pontját!

Új eTel hívókártya
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Az eTel Private Talk hívókártyával
beszélgetés mint itthon a mobil
Távközlési
Mozaik
Villámgyors böngészôt
fejlesztett egy ír diák
Állítólag hatszor gyorsabb az eddigieknél az
a böngészô, amit egy 16 éves ír diák
készített egy tanulmányi versenyre.
Hozzáértôk szerint Adnan Osmani ezzel
feladta a leckét a nagy szoftvercégeknek is.
Osmani elsô helyezett lett az Írországi Ifjú
Tudosók vetélkedôjén, így ô képviselheti
hazáját az európai Ifjú Tudósok vetélkedôn,
amit Budapesten tartanak idén szeptemberben. Adnan Osmani 120 keresôt, az összes
nagyobb médialejátszót, DVD-lejátszót,
valamint HTML- és WAP-szerkesztôt is
beépített a browserbe, amely az Internet
Explorer azon verzióján alapul, melyet külsô
fejlesztôk használnak. Osmani Visual Basic
helyett azonban Borland C++ nyelven
programozott, így különbözô fordítóprogramokat is alkalmaznia kellett.
A böngészô nincs híján a felhasználóbarát
funkcióknak sem. Egyik különlegessége
például egy animált figura - Phoebe -, amely
képes felolvasni a weblapokon található
szövegeket. Rendelkezik egy beépített
fordítóeszközzel is, ami angolra fordítja
a más nyelvû weblapokat.

Chipkártya védi a képviselôk
laptopjait
A magyar parlamenti képviselôk hamarosan
a vonaton ülve is megnézhetik
a törvénytervezeteket és levelezhetnek
kollégáikkal, de DVD-nézésre is alkalmasak
a honatyáknak kiosztott noteszgépek.
A parlamenti munka elektronikussá tételével
tizedére csökkenhet a képviselôknek kézbesített
papírhalmok mérete, kímélve a környezetet és
pénzt takarítva meg a költségvetésnek.
A laptopok viszonylag jól felszereltek: 1 GHz-es
processzor, 256 MB RAM, 20 GB merevlemez,
DVD-CD olvasó, Windows XP képezi a
rendszer lelkét. Az alapfelszerelést 3 utazó
akkumulátor egészíti ki, amelyek összesen 8
órás üzemidôt biztosítanak. A képviselôk az
irodájukban és a Parlamentben helyi hálózaton
keresztül, távmunkában pedig analóg vonalon,
ISDN vonalon, ADSL-en vagy mobiltelefonon
(Bluetooth) keresztül érhetik el azokat a központi
szervereket, ahol lementhetik adataikat és
megtekinthetik a sajtószemlét.
Az adatok biztonságáról egy PIN-kód és egy
chipkártya gondoskodik. Az elôre telepített
vírusirtó program folyamatosan frissíti
adatbázisát, a személyi tûzfal pedig a beérkezô
adatokat szûri. A távmunka során titkosított
csatornákat használnak a képviselôk, emellett
egy rejtjelezô program titkosítja az adatokat. Így
az illetéktelen kézbe került noteszgéprôl nem
lehet lementeni a személyes információkat.

olcsóbb a tengerentúli
hívás

Kivételesen kedvezô árakon - akár
töredékére csökkentve a nemzetközi
telefonbeszélgetések szokásos költségeit - teszi lehetôvé a nemzetközi távhívást Magyarország egész területérôl
az eTel Magyarország behívókártyája, a „Private Talk”.
A kezdeményezéssel
az eTel Magyarország azt kívánta
jelezni, hogy a hazai
távközlési versenyt
fékezô, a korábbi
monopolszolgáltatót
egyoldalúan preferáló
hatósági szabályozás ellenére, a magyar telefonálók érdekében továbbra
is mindent megtesz a liberalizált viszonyok megteremtéséért. Ezért építette be
a „Private Talk" kártyába
a behívószám ingyenességét,
a másodperc alapú számlázást,
valamint a telepítési és havidíj
nélküli díjszabást.
Az eTel, Közép-Kelet Európa
vezetô telekommunikációs szolgál-

tatója, új szolgáltatással bôvítette portfolióját. A Private
Talk lakossági telefonkártya
ára 5000 forint. Használatával a vezetékes telefonokról ingyenesen hívható
06-80-988-988-as
behívószám segítségével a világ bármely pontjára lehet telefonálni.
Az eTel Private
Talk kártya sikerét
az alacsony percdíjak mellett –
Kínát 40, az USA-t
36 Ft/perces tarifával lehet
hívni – a kapcsolódó szolgáltatások széles
skálája biztosítja. Más
hasonló kártyáktól eltérôen az operációs központ a hívás kezdeményezésekor és a hívás
befejezésekor automatikusan tájékoztatást ad a kártyán felhasználható
egyenlegrôl. A kommunikáció a központtal öt különbözô nyelven folytatódhat.

Újabb gyümölcsözô együttmûködés:

állatgyógyászati gyógyszerészet terén minden szakmai irányzatot egyesít, a kutatástól
a termékértékesítésig, beleértve a gyártást
és ellenôrzést is. A CEVA Sante Animale ma
közel 1200 szakembert és képzett munkatársat foglalkoztat a cégcsoport 30 nemzetközi helyszínén. Ezek közül az egyik
legjelentôsebb a 280 alkalmazottal Budapesten mûködô biológiai részleg, a CEVA
PHYLAXIA. A budapesti cég nem csupán a
vakcinák gyártója, hanem a CEVA Csoport
kutatási és fejlesztési részlegének központja is egyben. A cég több mint 60
munkatársa dolgozik a kutatás-fejlesztésben.

csolatban van a francia anyacéggel, más
egyéb leányvállalatokkal, kirendeltségekkel,
ügyfelekkel vagy épp a beszerzôkkel
világszerte” – mondta az eTeligenciának
Guillaume Darnil, a Ceva Phylaxia beszerzési osztályának vezetôje. „A kommunikáció ilyen gyakorisága és nemzetközisége rendkívül magas telefonszámlát
eredményezett, és cégünk mindenképpen
szerette volna optimalizálni ezen költségeket, anélkül, hogy csökkentenünk
kellene hívásaink számát vagy lejjebb
adnunk a kommunikáció minôsége iránt
támasztott igényeinkbôl - folytatta. Kézenfekvô volt tehát, hogy olyan telekommunikációs szolgáltatót keressünk, amely
képes megoldani a PHYLAXIA növekvô
igényeit a hangtovábbítás iránt. Amikor
telekommunikációs szolgáltatót választott
a PHYLAXIA, a legfontosabb tényezôk
a minôség, szolgáltatás és az ár voltak,
különös tekintettel a Magyarország és
Franciaország közti kommunikációra”–
hangsúlyozta Guillaume Darnil.

„A magyarországi CEVA leányvállalat,
a CEVA PHYLAXIA, multinacionális cégcsoport tagjaként rendszeres telefonkap-

Éppen a költséghatékonyság volt az
a tényezô, mellyel az eTel felkeltette a CEVA
PHYLAXIA érdeklôdését az egy évvel

CEVA PHYLAXIA és eTel
Mi köze az egyiptomi ugróegérnek a telefonhoz? És a közönséges házimacskának az Internethez?
Látszólag semmi, azonban ha úgy
tesszük fel a kérdést, hogy mi köze egy
vezetô állatgyógyászati laboratóriumnak egy
vezetô telekommunikációs céghez, azonnal
megadhatjuk a választ: az eTel és a CEVA
PHYLAXIA sikeres együttmûködése révén
az ír tulajdonú telekommunikációs cég már
több mint egy éve nyújt versenyképes
hangátviteli szolgáltatást Budapesten a
francia tulajdonban lévô független állatgyógyászati-gyógyszerészeti laboratórium
részére.
A nagy múltra visszatekintô francia
eredetû CEVA Sante Animale független
állatgyógyászat-gyógyszerészeti laboratórium, amely számos állatfajtával és gyógyászati esettel foglalkozott hosszú és eseménydús cégtörténete során. A cég az

Távközlési
Mozaik
Sokkoló mobilok
New York város képviselôtestülete
elfogadott egy jogszabályt, amely megtiltja
a mobiltelefon használatát nyilvános
elôadásokon, múzeumokban és
képtárakban.
Egy angol fejlesztôcég ezért el is készítette
öt mobiltelefon prototípusát, amelyek
lehetôvé teszik a közelben levôknek, hogy
áramütéssel, felháborodott üzenetekkel
vagy idegesítô zajokkal figyelmeztessék a
rossz helyen és idôben telefonálgató
személyeket.
Az Ideo által kifejlesztett „társadalmi
mobiltelefonokat” február végén a tokiói
Fotográfiai Múzeumban mutatták be.

ezelôtt kiírt céges tenderen. Mindemellett az
sem volt elhanyagolandó szempont, hogy az
eTel rugalmas, megbízható, testre szabott
szolgáltatásokat kínált. A CEVA PHYLAXIA
2001 júniusában kötött szerzôdést a tendernyertes eTel-lel, melyet aztán egy évvel
késôbb meghosszabbítottak. A szerzôdéshosszabbítás oka Darnil úr szerint abban
keresendô, hogy a szolgáltatás-, a minôségés az ártényezôk továbbra is rendkívül
kedvezôek a cég számára, és az immár egy
éves együttmûködésben az eTel bizonyította, hogy megbízható szolgáltató partner.
Guillaume Darnil feladatai közé tartozik,
hogy költségcsökkentéssel, a minôség és a
szolgáltatási színvonal növelésével optimalizálja a céges beszerzési költségeket,
szoros együttmûködésben a cég beszállítóival illetve szolgáltatóival, melyek egyike
az eTel. „Az eTel szolgáltatásai minden
felmerülô igényünket kielégítik, s mindezt
minôségi módon, a költséghatékonyságot
figyelembe véve teszi. Beszerzési vezetôként a PHYLAXIA és az eTel kapcsolatát
mindenképpen remek együttmûködésnek
ítélem” – zárta a beszélgetést Guillaume
Darnil.

Hang Adat Internet

Az egyik típusnál automatikusan enyhe
elektromos impulzus éri a telefon
használóját, ha a másik oldal túl hangosan
talál beszélni. Egy másiknál a felhasználó
nem beszél
a telefonba, hanem kis joystickkal és
irányító gombokkal beszédszintetizátort
irányít, amely rövid hangok útján (például
yeah és no) érteti meg magát a másik féllel.
De olyan változat is létezik, amely bárki
számára lehetôvé teszi, hogy vadidegen
emberek telefonbeszélgetését olyan
elektronikusan generált beszólásokkal
gazdagítsák, mint „Kuss legyen” és „Tedd
le nyomban!”
Jones és kollégái nem tervezik árusítani
a telefonokat, az ötleteket csupán
vitaindítónak szánják, illetve a
közvéleményt kívánják tesztelni.

Hang Adat Internet
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