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Láttuk-hallottuk

Az idei Internet Konferenciát október legvégén tartották
Tihanyban, több mint harminc elõadással. A témák szé-
pen felölelték az Internettel kapcsolatos legtöbb izgal-
mas kérdést – illetve a gazdasági és jogi szempontból
izgalmasakat. A látogatók is széles körbõl kerültek ki:
megjelentek az informatika területének (szolgáltatók,
webfejlesztõk, programozók), a marketingnek és
a pénzügyi szférának az emberei, valamint az államve-
zetés képviselõi is.

Az elõadások csoportokra voltak osztva és két hely-
színen párhuzamosan folytak. Bár számos elõadásba
igyekeztem belehallgatni, természetesen nem tudtam
mindegyiken jelen lenni. Az izgalmasabbakról viszont
hadd írjak kicsit részletesebben.
Az elsõ, amit elõrebocsátok, hogy szinte mindegyik
elõadáson elõkerült a következõ téma: „a .dotcom a
csõdhullám után”, illetve „az Internet-lufi kipukkadása
után” stb. Tehát mindenki általánosan siratott egy olyan
„paradicsomi” idõszakot (az elmúlt évet), amikor min-
den pénzintézet és kockázati befektetõ mint az õrült,
nyomta a pénzt a szakmába – ellentétben a jelennel,
amikor mindenki nagyon is komolyan megnézi, hogy
hova teszi a pénzkötegeit.
A második napon találkoztam csak olyan gazdasági
elemzõkkel és pénzügyi szakemberekkel, akik azt
feszegették, hogy nem a világvége jött el. Az egyik
elõadó grafikonokat mutatott be, mellyel igazolta,
hogy az „Internet-piac” ugyan tényleg komoly vissza-
esést élt át, viszont ez nem több, mint az „újdonság”
varázsának elmúlása. Hallottam egy érdekes gondolat-
menetet is: az elõadó vette a fáradtságot és végig-
sétált reggel a parkolóban. Furcsamód csupán egyet-
len keleti autót talált.
Nos, vissza az elõadásokhoz. Az elsõ elõadások az
üzlettel foglalkoztak. Természetesen jelen voltak a
Nagyok, és külön hangsúlyt kaptak a cégek közti 

B2B-alkalmazások. Igazából semmi izgalmasat vagy
újat nem hallottam azon kívül, hogy az egyik elõadá-
son Veréb Elemér szép lassan vadvízi evezéshez
öltözött be, a végén még a sisakot is felvette.
Ezután két izgalmas elõadás következett, mindkettõ
a politika és az Internet kapcsolatát firtatta. Érdekes
kérdés: milyen szerepe lesz a Hálónak a választáso-
kon? Eljutunk, eljuthatunk-e oda, hogy a gép mellett
választjuk meg kedvenc politikusainkat? Melyik párt
mire használja a Hálót és mire nem? Kell-e, hogy egy
párt honlapja érdekes, szórakoztató legyen, vagy
elsõsorban az adatok és a hírek továbbítására célszerû
szorítkoznia? A második vitán az MTE, az MSZP, az
SZDSZ és a Fidesz képviseltette magát. Kiderült, hogy
mindegyik párt nagyon komoly erõt érez az Internet-
ben, de másként értékelik a hasznosságát, használha-
tóságát. Az MSZP elsõsorban csalinak kívánja hasz-
nálni (a magyarázat kicsit hosszabb volt, de számomra
ezt jelentette) játékokkal, propagandával stb.; az
SZDSZ kiemelte az általa üzemeltetett NetPárt fontos-
ságát (a honlap alapján mintegy kilencszáz tagot
számlálnak); a Fidesz pedig elsõsorban azt hangsú-
lyozta, hogy a Hálón lehet a leggyorsabban és legrész-
letesebben tájékoztatni a választókat. Ígértek egy úgy
honlapot is bõvített tartalommal, új kinézettel (érde-
mes megnézni!).
A következõ (számomra) érdekes elõadáson befektetõ
cégeket szólaltattak meg. A fõ kérdés természetesen
így hangzott: mibe fektetnek és mennyit. A befektetõk
elmondták, hogy elsõsorban a megtérülést kell tekin-
tetbe venniük, és csak olyan cégekbe hajlandók pénzt
ölni, amelyek biztos, hogy behozzák a várt nyereséget.
Mivel ezt nagyon kevés cégnél látják biztosítva, csak
olyan feltételek mellett adnak anyagi juttatásokat,
amelyekrõl õk maguk is tudják, hogy a partnereknek
nem felelhetnek meg.
Ezután Gáspár Mátyás tartott elõadást a Teleházakról.
Szerintem rendkívül jó kezdeményezésrõl van szó.
Vállalkozó kedvû emberek a Szövetség támogatásával
teleházat nyithatnak – internet-hozzáférést és „irodát”
biztosítva a rászorulóknak. A Szövetség közel tíz éve
indult, ma már több mint 250 házat számlál, és a
társintézetek külföldön is rendkívül jó eredményeket
érnek el (� http://www.telehaz.hu)
Ezután egy fontos bejelentés következett! A Széchenyi-
terv két új pályázattal bõvült, az elsõ a „Magyar nyelvû
internetes tartalmak fejlesztésének támogatása” 
(SZT-IS-7), a másik pedig „Az informatikai módszertanok
honosításának, elterjesztésének támogatása az EU-har-
monizáción belül” (SZT-IS-14). Mindkettõ megtalálható
a� http://www.ikb.hu címen.
A második napon három érdekes témára bukkantam.
Elsõként a jogi kérdések kerültek elõ az MTE, a
MAHASZ és az Artisjus képviselõinek részvételével.
Érdekes kérdés volt számomra: vajon mit terveznek
„odafönn” az olyan ügyekkel kapcsolatban, mint
a GNUtella és testvérei? Kérdésemre kitérõ választ
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