II. EGY SZÁZALÉK

SZERDA, 1998. ÁPR. 8.

Net-hírek • Démász-részvénypremier
• Munkatársunktól
A számítástechnika világ híreit hétről hétre a
világhálón megjelenő Internetto Hírlevélből (htt
p://internetto.tiszanet
.hu) válogatjuk.

• Hulladékgazdálkodók

Tőzsdén az első árampapírok

Spamtakaritók
sztrájkja
A Usenet hírcsoportokat
„tisztántartó" brigádnak elege lett: határozatlan ideig
sztrájkolnak. A néhány emberből álló csoport azt reméli, ezzel cselekvésre tudja
bírni az Internet-szolgáltatókat. A s p a m p r o b l é m a
ugyanis egyre komolyabb:
egyes becslések szerint a hírcsoportok forgalmának 40%a kéretlen, reklámcélú e-mail, másik 40%-a pedig a spameket s e m l e g e s í t ő levél.
Chris Lewis szerint a sztrájk
alatt a hírcsoportok használhatatlanok lesznek, annyira
elárasztja majd őket a spam.
A sztrájkolók azt akarják elérni, hogy a s z o l g á l t a t ó k
spamszűrőket installáljanak
rendszereiken.

Gordiuszi
csórná
Kevin Mitnick, a híres
hacker nem használhat számítógépet az ellene összegyűjtött terheló bizonyítékok
megtekintéséhez. Miután az
anyagok számítógépen vannak, még nem tudni, hogyan
nézheti majd meg azokat.
Mitnicket 1995 februárjában
tartóztatták le, számítógépes
csalással, mobiltelefonszámok illetéktelen birtoklásával és egy 1989-es számítógépes csalás feltételes szabadlábra helyezési feltételeinek megszegésével vádolják.
A hacker tavaly február óta
magánzárkában van, ahová
74 tonna halkonzerv engedély nélküli felhalmozásáért
zárták.

Yohoojátszótér
A Yahoo-n ezentúl játszani is lehet: a Java-alapú, ing y e n e s j á t é k o k h o z nem
szükséges segédprogram. A
felhasználók kiválaszthatják
a kívánt játékot (sakk, backgammon, bridzs, póker etc.)
és a nehézségi szintet. Ha
létrehoznak egy személyiséget maguknak és kiválasztják
a képernyőméretet, már csak
az van hátra, hogy elkezdjék
a játékot egy másik felhasználóval. Aki nem akar játszani, lehet kibic, vagy olvasgathat némi játékirodalmat.

Mobile
Pentium II
A Dell, a Compaq, a HP,
az IBM, a Toshiba és más
gyártók is hamarosan bemutatják az Intel új, mobilszámítógépekbe tervezett Pentium II processzorára épülő
noteszgépeiket. Az új chip
233 és 266 megahertzes változatokban létezik, és két
egységből áll. A processzornak saját tokja van, amely
jóval kisebb, mint az asztali
gépekbe tervezett változat,
és k e v e s e b b á r a m r a van
szüksége. A másik modul a
Northbridge egységet tartalmazza, a processzor segédchipjeit. Az új chipre' épülő
noteszgépek lényegesen, körülbelül 1500 dollárral olcsóbbak, mint az új kiadású
noteszgépek korábban. A
Gateway Mobile Pentium IIre é p ü l ő g é p é b e n 32 MB
memória lesz, 233 megahertzes processzor, 14 inches képernyő, és 2900 dollárba fog kerülni.

egyesülete

Törvényre várva
• Budapest (MTI)
Egyesületet hozott létre
kommunális hulladékok gyűjtésével foglalkozó 12 magánvállalkozás, hogy mérsékeljék versenyhátrányukat az
önkormányzatokkal és a környezetvédelem szempontjait
figyelmen kívül hagyó begyűjtőkkel szemben - mondták el az egyesület vezetői az
elmúlt héten, Budapesten egy
sajtótájékoztatón.
A tizenkét vállalat csaknem kétmillió lakostól évente
4,6 millió köbméter kommunális hulladékot gyűjt össze.
Az elmúlt években ötmilliárd

• Szlovákiában

forintot fordítottak a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő regionális hulladéklerakók építésére, illetve
korszerű gyűjtőberendezések
vásárlására. Ugyanakkor beruházásaikhoz nem kapnak az
önkormányzatokhoz hasonló
mértékű állami támogatást, a
lakossági díjakból pedig nem
lehet fedezni a környezetkímélő lerakók telepítésének
plusz költségeit.
Az egyesület reméli, hogy
ezeket az érveket az új Országgyűlés figyelembe veszi
majd a hulladékgazdálkodási
törvény megalkotásánál.

a

Volkswagen

Ez már a harmadik

Budapesti Értéktőzsde: Nagyot „szólt" a Démász-papír. (Fotó: Enyedi Zoltán)
Április 1-je - tréfa ide,
vagy oda - nagy napja
volt a Budapesti Értéktőzsdének. Történetében
először közelített 9 0 0 0
pont felé az index, s zárt
végül 8800 pont fölött a
BUX. A fellendülésből az
aznap bemutatkozó Démász-részvények is alaposan kivették részüket.
A kereskedőkön kívül az
árampapírok bevezetése
alkalmából összegyúlt
vendégek is meglepetéssel figyelhették, hogyan
kapott szárnyakat aznap
a kereskedés. Az eladási
árnál 37 százalékkal mag a s a b b - kis h í j á n 2 4
ezer forintot érő - áramszolgáltató-részvény mellett a M a t á v és a TVK
„hármasa" uralta a kereskedést.
A kibocsátás sikeréhez
méltó árral debüdált április 1jén, a Budapesti Értéktőzsdén
a parkettre bevezetett első hazai áramszolgáltató részvény,
a Démász-papír. A 175 százalékon piacra dobott értékpapírokkal 23 950 forinton
kezdődött a kereskedés, majd
• Teherán/Moszkva (MTI)
Az olaj világpiacán való
együttműködésről tárgyalt
nemrégiben Moszkvában Bidzsan Namdar Zangeneh iráni olajipari miniszter. A Reuters
szerint arra próbálta rávenni
Oroszországot, hogy az árak
feltomázása érdekében csökkentse saját termelését. Bár
Jelena Telegina orosz fűtőanyag és energiaügyi miniszterhelyettes
leszögezte:
Moszkvának óhaja mesterségesen korlátozni saját olajexportját mert később nehéz

24 ezer forinton érték el napi
csúcspontjukat a Démász-papírok. Ezután kisebb, napon
belüli korrekció következett,
majd záráskor 23 300 forinton állapodott meg az árampapír: az egy nap alatt elérhető több mint 30 százalékos
nyereségre még a gyakorlott
befektetők is felfigyeltek.
A szakértők szerint a Démász-papír gyors értékemelkedésében nagy szerepet játszott az, hogy a véglegesnek
tekinthető adatok alapján 9 és
félszeres túljegyzés miatt
igen csak erős volt az érdeklődés. A 101,3 millió dollárra
rúgó tranzakció során a kereslet 21 százaléka az Egyesült Királyságból, 26 százaléka Magyarországról, 7 százaléka Franciaországból, 40
százaléka más európai országból származott. Kibocsátási áron számolva a Démász
a Budapesti értéktőzsde nyolcadik legnagyobb kapitalizációjú társasága; a 230 százalék feletti árfolyammal kalkulálva pedig a BÉT hetedik 86,3 milliárd forintos - kapitalizációjú társaságává lépett
elő a több mint százéves
múltra visszatekintő áram-

szolgáltató, maga mögé utasítva olyan - már hagyományosnak számító - tőzsdei
szereplőket, mint a BorsodChem, vagy megközelítve az
Égis 90 milliárd forintos piaci
tőkeértékét. A 37 milliárd forintos alaptőkéjű Démász Rt.
50 százaléka van közkézen,
az emisszió után az EdF International tulajdoni hányada
50 százalék plusz 1 szavazaton állapodott meg. Elemzők
szerint ez azt eredményezheti, hogy az áramszolgáltató
papírjai meglehetősen likvidek lesznek az elkövetkezendő években. A társaság vezérigazgatója, Dervarics Attila a tőzsdeklub vendégeként
újságíróknak elmondta, hogy
a roadshow során 130 pénzügyi befektetővel találkoztak,
akik meglehetősen kedvezően
fogadták az elsó hazai árampapír kibocsátását. A vezérigazgató kiemelte az áramszolgáltató hosszú távú osztalékpolitikáját, amely az osztalékalap 70-90 százalékának
kifizetését tartalmazza.
Pleschinger Gyula, a Démász részvénykibocsátásának
magyarországi szervezője, az
OTP Értékpapír Rt. igazgató-

Olajfrigy?
lenne visszaszerezni elvesztett piacait. Az iráni miniszter országa hírügynökségének nyilatkozva kielégítőnek
nevezte az OPEC és a kartellen kívüli o l a j e x p o r t ő r ö k
együttműködését. A Kőolajexportáló Országok Szervezetének a hét elején tartott válságtanácskozása az
OPEC-en belüli és kívüli exportőrök termelésének napi
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1,5 millió hordó önkéntes
csökkentését határozta el, a
kitermelés visszafogására
kérve Moszkvát is. Oroszország mindeddig nem vállalt
kötelezettséget a termelés
vagy az export mesterséges
csökkentésére. Borisz Nyemcov ügyvezető elsó miniszterelnök-helyettes azonban
közölte iráni vendégével,
hogy az orosz kormány még

ja a Magyar Távirati Iroda tudósítójának elmondta, hogy a
zárkörű részvényjegyzéseknél 5 kategóriát vettek célba.
Ezek a nagy nyugdíjalapok, a
befektetési alapok, a biztosítótársaságok, a brókercégek
és a gazdálkodási szervezetek. A 10-szeres jegyzés után
az első két kategóriába tartozók 10-10 százalékos pakettet
kaphattak, a 3. kategóriások
alig 1-2 százalékosat és a többieknek pedig nem jutott.
Reálisnak nevezte a londoni
elektronikus tőzsdén zárásban
kialakult szerdai 21 ezer forintos részvényenkénti árat.
A Démász tulajdonosainál
a tőzsdére lépést szorgalmazó
OTP Bank Rt. vezetése értesülések szerint jó esélyt lát a
megegyezésre az EdF International tulajdonosi körébe tartozó másik hazai áramszolgáltató, a győri központú Édász
Rt. esetében is, így nem kizárt, hogy ez a részvény lehet
a következő áramszolgáltató
papír a hazai tőzsdepiacon. A
Démász-részvény szinte várakozáson felüli sikere mindenesetre erre ösztönözheti a közös tulajdonost.
R. G .

ebben a hónapban megvitatja
OPEC-vezetőkkel és kartellen kívüli termelőkkel, miként lehetne együttműködni
az olaj világpiaci árának felj a v í t á s a é r d e k é b e n . Maga
Nyemcov várhatóan már a
jövő héten találkozik Rilwanu
Lukman OPEC-fótitkárral.
Válaszul az iráni olajipari
miniszter azt ígérte, hogy az
orosz olajtársaságok elsőbbséget kapnak majd, ha indulnak az iráni olajipari fejlesztésekre kiírandó nemzetközi
versenytárgyalásokon.

nagyobb érték a pénzéért!

Jöjjön el, hogy Ön is lássa a Hyundai
.
új tavaszát!

A Hyundai személyautóiban minden megvan ahhoz, hogy Ön az élen járjon. Árkategóriájában a legnagyobb
teljesítményű, ám szerény fogyasztású motorok, gyönyörű formák, alacsony fenntartási költség,
és minden követelménynek megfelelő minőség, 3 év garanciával.

MINDEZ MOST MÉG KEDVEZŐBB ÁRON ÉS FELSZERELTSÉGBEN!

SZABÓ AUTOHAZ

S z e g e d , S z a b a d k a i út 9 6 .
Tel.: 6 2 / 3 1 3 - 3 0 9 , 6 2 / 3 1 3 - 1 8 3

• Pozsony (MTI)
Két hónapon belül döntenek a Volkswagen konszern
harmadik szkovákiai, az ország középső részén felépítendő gyárának létesítéséről közölte Jozef Uhrik, a Volkswagen Bratislava, s.r.o. kereskedelmi-gazdasági igazgatója. A SITA független hírügynökség jelentése szerint amelyet a Pravda pozsonyi
napilap ismertetett - a már
működő pozsonyi és nyitrai
VW-gyárak után harmadikként létesítendő üzem alkatrészgyártásra szakosodna. A
VW Bratislava tavaly több
mint 21,6 milliárd korona bevételt és 343 millió korona
bruttó nyereséget realizált. A
cég teljes kivitele 21,48 milliárd koronát tett ki, ami 22,5

# Amerikai

százalékos növekedést jelent
az előző évhez képest. A pozsonyi gyár tavaly összesen
40 885 VW gépkocsit és 283
026 sebességváltót gyártott.
A nyitrai Volkswagen Elektrické ebben az évben mintegy
80 millió márkával (1,53 milliárd korona) kívánja növelni
a forgalmát. A termelés növelése újabb munkahelyek teremtésével jár, így a jelenlegi
1330-ról idén 1500-ra nő az
alkalmazotti létszám. A nyitrai cég elsősorban kábeleket
gyárt a Volkswagen konszern
pozsonyi, m a g y a r o r s z á g i ,
csehországi és németországi
érdekeltségei számára. A cég
tiszta nyeresége tavaly elérte
a 800 ezer német márkát, míg
egy évvel korábban 2,2 millió
márkás volt a vesztesége.

jelentés

Akadályozott
kereskedelem?
• Washington (MTI)
Az amerikai kormány
nyilvánosságra hozta ez
évi jelentését arról, hogy
a világ országai hogyanmiként a k a d á l y o z z á k a
kereskedelmet - elsősorban az amerikai áruk és
szolgáltatások importját
és ebben a legtöbb bírálat Japánnak és az Európai Uniónak jutott.
Az 1998-as „Országos kereskedelemi becslés a külkereskedelmi akadályokról" 49
országot és három kereskedelmi közösséget sorol a kifogásoltak közé. Magyarország is
rajta van a listán, de nincs azon
kevesek között, akiket gazdasági szankciókkal, vagy legalábbis „kemény tárgyalásokkal" fenyeget az Egyesült Államok. Á listán szerepel az
Arab Liga, Argentína, Ausztrália, Brazília, Bulgária, Kanada,
Chile, Kína, Kolumbia, Costa
Rica, a Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyiptom, El
Salvador, Etiópia, az Európai
Unió, Ghana, Guatemala, az
Öbölmenti Együttműködési
Tanács, Honduras, Hongkong,
Magyarország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kazahsztán,
Kenya, Dél-Korea, Malajzia,
Mexikó, Új Zéland, Nicaragua,
Nigéria, Norvégia, Pakisztán,
Panama, Paraguay, Peru, a Fülöp-szigetek, Lengyelország,
Oroszország, Szingapúr, DélAfrika, Svájc, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Ukrajna,
Üzbegisztán, Venezuela és
Zimbabwe.
Magyarországról a kisebbnagyobb hibák között említik a
vámpreferenciákat az EU számára, amelyekre amerikai au-

tó-, áramfejlesztő-berendezés-,
bor- és kereskedelmi mosógépexportőrök panaszkodtak tavaly. Az idén Washingtonban
megvizsgálják, milyen e preferenciák hatása az amerikai
áruk versenyképességére. A jelentés szerint a magyar előírások, főleg a szabványok, a
részletes vizsgálatok és a díjak
korlátozzák vagy késleltetik a
tenyészállatok, a sperma, a vetőmag és az új növényváltozatok importját. Az amerikai
gyógyszergyártók a magyar
közbeszerzési pályázatok átláthatatlanságára panaszkodtak.
A jelentés számon kérte a magyar jogszabályok további finomítását és a szigorúbb jogérvényesítést a szellemi tulajdon,
különösképp a szabadalmak
védelmében. Az amerikai kormány szerint az amerikai filmipar tavaly 18 millió dollárt, a
számítógépprogram-ipar 19,6
millió dollárt, a hangrögzítőipar 7 millió dollárt, a könyvkiadás 4,5 millió dollárt veszített Magyarországon a szerzői
joggal való visszaélés - kalózkodás - miatt. Megjegyezték,
hogy újabban törvény korlátozza a külföldi jogászok és jogi cégek magyarországi tevékenységét. A washingtoni jelentés szerint tavaly az Egyesült Államok áruexportja Magyarországra 46,8 százalékkal
486 millió dollárra nőtt, a Magyarországról származó amerikai import pedig 59,3 százalékkal 1,1 milliárd dollárra növekedett. Az amerikai deficit
1996-ban még csak 246 millió
dollár volt. Az amerikai közvetlen tőkebefektetés Magyarországon 1989 és 1997 vége
között 6 milliárd dollárt tett ki
-írták.

