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A MUNKAADÓK TILTAKOZNAK A JÁRULÉK ELLEN 
AZ ÁRVERSENY KÖVETKEZMENYE AZ OLCSOBB INTERNETEZES 

A netpiacra a fiatalok 
vezetik be szüleiket 

Az internetszolgáltatás piacán 
egyre több cég van jelen, 

amelyek közt erős az árcsök-
kentő verseny a fogyasztókért. 
Újabb szolgáltatások, techno-
lógiák jelennek meg, mint pél-

dául a rádiós internet, a 
hot-spot, mutatván, hogy Ma-

gyarországon ez az ágazat 
gyors fejlődési pályán van. 

Az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium (IHM) előrejel-
zése szerint hamarosan 
600-700 ezer új háztartás köt-
teti be az internetet, ami 2 mil-
lió új internetezőt jelent. To-
vább csökkennek az árak, egy-
re több kiegészítő szolgáltatás 
jelenik meg a hálózatokon. A 
már ma is jelen lévő „Voice 
over IP" (IP-alapú telefonálás), 
és később a tripleplay (hang, 
adat, videó) is. Egyre széle-
sebb lesz a felhasználók köre. 
A „sulinetes" generáción ke-
resztül fokozódik a fordított 
szocializáció, amelyet a fiata-
lok szüleikre gyakorolt hatása-
ként értelmezhetünk. 

Egymásra licitáló 
akciók 

Míg 2003-ban a magyar ház-
tartások 11 százaléka rendel-
kezett internetkapcsolattal, 
addig 2004-ben már 16 szá-
zalékuk. Az EU-átlag 34-45 
százalékos. A gyorsabb fejlő-
dés elsősorban pénzkérdés-
nek számít, ezért reményt kel-
tő, hogy a szaktárca becslései 
szerint a telefontarifák évente 
5-10 százalékkal, a széles sávú 
internetes előfizetési díjak 15 
százalékkal mérséklődhetnek. 

Az idei év, úgy tűnik, kedvez 
az internetpiacnak. Ebben je-
lentős szerepe van a Magyar 
Telecom Rt. augusztus végéig 

NEMZETKÖZI MERCE 

A világhálóba kapcsolt ház-
tartások aránya Magyarorszá-
gon meglehetősen alacsony. A 
jelenlegi mutatók alapján je-
lentős az elmaradásunk az 
úgynevezett EU15 átlagához 
képest (11), de az EU10 (leg-
utóbb csatlakozott országok) 
átlagát (3,1) jócskán megha-
ladjuk a mi 4,l-es szélessávú 
internet-penetrációnkkal. Pe-
netráció a 100 lakosra jutó 
előfizetések száma. Ezt csak 
Szlovénia 5,7-es mutatója elő-
zi meg a kelet-közép-európai 
térségben. Ez a mutatószám a 
lengyeleknél 2,7, a cseheknél 
1,6, a szlovákoknál 1,2. 
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tartó, 50 százalékos árcsökken-
tésének is, amelyet valamennyi 
internetszolgáltató beépített 
saját szélessávú csomagjába. A 
2005-ös esztendő azonban már 
a nyári akciókat megelőzően is 
a bővülés évének számított. A 
T-Online Magyarország elem-
zése szerint a háztartások in-
ternetellátottsága továbbra is 
dinamikusan nő. A vállalat 
becslése szerint 2007-re 31 szá-
zalékot ér el. 2007-ben Magyar-
országon minden negyedik 
háztartás szélessávú internet-
kapcsolattal rendelkezhet. Me-
gyeri Tibor lakossági marke-
tingvezető szerint a kezdetek 
óta árverseny jellemzi a piacot. 

Gyorsabb tempóra 
kapcsolunk 

Zsembery György, az Invitel 
Rt. marketing vezérigazga-
tó-helyettese úgy véli, ez csak 
fokozódik, tehát egyre olcsóbb 
lesz a hozzáférés. Az ügyfelek 
hozzászoktak a folyamatos ak-
ciókhoz, el is várják a ked-
vezményeket. A szolgáltatók 
általában olyan akciókkal ruk-
kolnak elő, amelyekben egy 
bizonyos időpontig teljesen 
vagy részben elengedik a ha-
vidíjat. Az Invitel olyan árakat 
kínál, amelyek egész évben 
változatlanok. 

A Beltáv Kft. a háztartásokat 
célozza meg igen alacsony 
áraival, kiváló minőségű in-
ternetelérési szolgáltatásával. 
Földesi Géza igazgató elmond-
ta: saját hálózatot épített ki, 
annak üzemeltetési költségeit 
alacsonyan tudja tartani. A 

HOSSZÚ A BEKÖTESI IDO 

Az egy vagy két hónapra alacsonyabb dijat biztosító, akciós 
internet-előfizetési ajánlatok során a kedvezményekkel az ügyfelek 
"gyakran alig élhetnek, hiszen a bekapcsolásuk sokszor több hetet is 
igénybe vesz. Miért? - kérdezte olvasónk. A pénz beszél utánajárt, és 
kiderült: az egyes akciós időszakok alatt jelentősen megnő azok 
száma, akik előfizetnének egy-egy szolgáltatásra, így az egy időben 
jelentkező több ezer megrendelés műszaki teljesítése Időbe telik. 
Átlagosan azonban az ADSL kiépítése 10-15 nap alatt megtörténik. 
A szolgáltatók ígérete szerint hamarosan várható egy új kondíció, 
amely megoldást jelent erre a gondra. 

Beltáv az árak további, de már 
nem jelentős csökkenésére 
számít, és arra, hogy az elő-
fizetők által igénybe vehető 
sávszélesség jelentősen növe-
kedik. 

Az IHM felmérése szerint 
2004-ben a lakosság 76,3 szá-
zaléka fért hozzá a széles sáv-
hoz. A hazánkban lévő 3143 
településből 721 település. 
2005 közepére már 1483 te-
lepüléshez ért el a szélessávú 
technológia. Ez jól jelzi a gyors 
fejlődést. A lemaradásunk mi-
att azonban feltétlen gyorsítás 
szükséges. A minisztérium ki-
dolgozta a Nemzeti Szélessávú 
Stratégiát, ami kiemeli a mo-
tiváció jelentőségét és azt 
kampányokkal akarja elérni. 

Ha ismerik, 
megszeretik 

Az ismeretbővítést a piaci 
szereplők is lényegesnek tart-
ják. Az embereket be kell ve-
zetni az internet világába, meg 
kell tanítani nekik a haszná-
latát, meg kell mutatni szá-

mukra, hogy miért hasznos és 
milyen szórakoztató a világ-
háló. Ez ugyanis csak a fiatalok 
körében teljesen természetes. 
Nekik viszont nagy szerepük 
lehet abban, hogy a felnőtt 
generáció is „rákapjon" a net-
re, kihasználja az általa nyúj-
tott lehetőségeket. De ha az 
ismeretbővítés meg is valósul, 
abban az esetben is csak akkor 
gyorsul fel igazán az inter-
netezés elterjedése, ha a hazai 
szélessávú havi előfizetési dí-
jak tartósan 5 ezer forint alá 
esnek. A minisztérium szerint, 
miután az árakat a szolgál-
tatók határozzák meg, a fo-
gyasztókért folyó küzdelem a 
megfelelő versenypiaci körül-
mények között kikényszeríti 
azok csökkenését. A piacon 
már megjelentek a forgalom-
korlátos előfizetések, melyek 
csak bizonyos mennyiségű 
adat letöltését teszik lehetővé, 
de áruk kedvezőbb. Ilyen szé-
lessávú előfizetés esetén már 
ma is van havi 6000 forintos 
ajánlat. 

H ELLEP LÁSZLÓ 

Panel plusz hitel - önerő nélkül 
MTI 
A kormány augusztus elején Panel plusz 
hitelprogramot indított 20 milliárd forint 
értékben azok számára, akiknek gondot 
okoz a már meghirdetett panelprogram-
hoz az önrész biztosítása. Kolber István re-
gionális fejlesztésért és felzárkóztatásért 
felelős tárca nélküli miniszter egy tájékoz-
tatón elmondta, a Panel plusz program 
keretében 15 év alatt, árfolyamgaranciá-
val, azaz 5-6 százalék kamattal tud a kor-

mány hozzájárulni ahhoz, hogy az önrész 
kiváltható legyen a lakók mellett az önkor-
mányzatoknak is. Kolber István kifejtette: 
azok esetében, akik nehezebb szociális 
körülmények között élnek, akik lakástá-
mogatásra jogosultak', a költségvetés át-
vállalja a kamattörlesztést, ami a maximá-
lis 400 ezer forint hitelfelvétel mellett havi 
1900 forint. Emellett a törlesztés alapösz-
szegét - ami havi 2780 forint - csak 3 év tü-
relmi idő után, 12 év alatt kell visszafizet-

ni. Utalt arra, hogy a Magyar Fejlesztési 
Bank a kereskedelmi bankokkal kötött 
szerződés alapján nyújtja az arra jogosul-
taknak a panel plusz hitelt. 

Kolber István kiemelte: a kormány 100 
lépés programjának részeként már ez év 
áprilisában pályázatot írtak ki a panel-
lakások felújítására, amelyre eredetileg 
szeptember végéig lehet pályázni, ám ezt 
meghosszabbítják, úgy, hogy azokat az év 
végéig be lehessen adni. 

Drágulhat a reprezentáció 
és az utazási költség 

Szeptembertől járulékfizetés is terhelné az adóköteles termé-
szetbeni juttatásokat. Az országos érdekegyeztető tanács til-
takozik, a rendelkezés visszavonását kéri az országgyűléstől. 

Az országos érdekegyeztető tanácsban helyet foglaló kilenc 
munkaadói érdekképviselet megdöbbenéssel értesült a médiából, 
hogy egy júliusban elfogadott törvénymódosítás szerint szep-
tember l-jétől az adóköteles természetbeni juttatások személyi 
jövedelemadóval megnövelt összege után társadalombiztosítási 
járulékot kell fizetni. A törvénymódosítás 17 százalékkal növeli a 
természetbeni juttatások járulékterheit. 

- Az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják az intézkedést, 
hiszen évek óta küzdenek az ellen, hogy a vállalkozások mű-
ködésének elengedhetetlen részét képező költségek adó- és 
járulékköteles természetbeni juttatásnak minősüljenek - fogal-
mazott Martonosi István, a Csongrád Megyei Kereskedők Egye-
sületének titkára. - Ezek ugyanis jelentős versenyhátrányt je-
lentenek a magyarországi vállalkozások számára. Az is problémát 
okoz, hogy a körük évente változik a költségvetés bevételi 
éhségétől függően. Ráadásul fokozzák a magyar adórendszer 
átláthatatlanságát és kiszámíthatatlanságát. 

Az adóköteles természetbeni juttatásoknak - például az üzleti 
reprezentáció, utazási költségek - egyébként sincsen köze a 
társadalombiztosítási rendszerhez. A Kisosz átgondolatlannak 
tartja a törvénymódosítást. Martonosi István kiemelte, a kollektív 
szerződésben, vagy egyéb módon egész évre rögzített termé-
szetbeni juttatások megdrágítása súlyos munkahelyi konflik-
tusokhoz, sőt esetenként munkahelyek megszűnéséhez vezethet 

A munkaadói érdekképviseletek különösen sérelmesnek tartják, 
hogy az intézkedés minden előzetes egyeztetés nélkül került a 
parlament elé. Az érdekegyeztető tanács a módosítás eltörlésére 
törekszik, melyről a legelső szeptemberi ülésén dönthet az 
országgyűlés, de legkésőbb október 12-éig, amíg az első, emelt 
járulékfizetés esedékessé válik. 

DOMBAI TÜNDE 

FEJES ERNŐ SZEGEDI-VÁSÁRHELYI KÖNYVE 

Megszólalt 
a téglabotrány tanúja 

Megírta élettörténetét Fejes Ernő, aki annak idején igazga-
tóként talpra állította a vásárhelyi, majd a szegedi téglagyárat. 
A Vigyázat, kezdő vagyok című könyv kendőzetlenül mutatja be 

a nem mindennapi pályát, s nem titkol el semmit. Az olvasó 
tizenöt év után megtudhatja, mi is volt az igazság az egykori 

megyei pártvezetők kísérleti tégláival kapcsolatban, melyekről 
annak idején egy egész város suttogott. 

Kalandos életpályát futott be a 
Vásárhelyen született Fejes Er-
nő, akit leginkább a vásárhe-
lyi, illetve a szegedi téglagyár 
igazgatójaként ismernek. 
Mint a nemrégiben megjelent 
Vigyázat, kezdő vagyok című 
könyvéből kiderül: Fejes Ernő 
sokféle személyiség. Nála a 
baloldali érzelmek, az egykori 
mozgalmi műit már az előző 
rendszerben is megfért a tég-
lagyárakat gatyába rázó üz-
letemberi, továbbá a konfe-
ransziémunkával, a futballbí-
rósággal, a nótaszerzők, illetve 
a dorozsmai sportkör elnök-
ségével. 

Könyve tükrözi a múlt rend-
szer gazdasági és politikai ne-
hézségeit, s a szerző nem tit-
kolja: szókimondá-
sával sokszor került 
kellemetlen hely-
zetbe. 

A Vigyázat, kezdő 
vagyok nem hallgat 
el kényes dolgokat 
sem, így több mint 
tizenöt év után ki-
derül belőle, mi is 
volt az igazi törté-
nete a pártvezetők 
egykori kísérleti tég-
lavásárlásának, 
melyről annak ide-
jén égy egész város 
(és ország) sutto-
gott. Soraiból kide-
rül a szegedi tégla-
gyár privatizációjá-
nak különös, ámde 
a korszakban tipi-
kusnak számító tör-

ténete, mely végül annak 
megszűnését okozta. 

- Családtagjaim nem nagyon 
biztattak a könyv megírására, 
de barátaim, munkatársaim 
erősen ösztönöztek - árulta el 
a szerző. - Életemben sok min-
dent csináltam szívvel-lélek-
kel, annak ellenére, hogy ki-
lencven százalékát társadalmi 
munkában végeztem. Ha főál-
lásomban elkeseredtem, amire 
volt példa negyven esztendő 
alatt, akkor ezek a külön tevé-
kenységek billentettek helyre. 

A Vigyázat, kezdő vagyok 
nem csak érdekes, de szóra-
koztató életrajz is, mely egy 
korszakot hoz minden furcsa-
ságával az olvasó elé. 

B.K.A. 


