Az út a telefonhiánytól az internetig

Az újrakezdés esélye

– éltünk a lehetőséggel
Horváth Pál

Távközlés és történelem a nyolcvanas években
– kihasználtuk a jég olvadását
A történelem szakadásos függvény
•

a 80-as években csengett le a XX. század és érlelődött a XXI. század,

•

a századváltás szakadás a folyamatban - a történelem másképp folytatódik

• John Lukács a XX. századról (2013)
• Egy évtizeden belül a hidegháború
három arca
• Az évtized közepe táján a csata eldőlt
– gyorsuló eseménysor
• Békés átmenet az új világrendbe

• A békés átmenet esélyt kínált
• Arra keressük a választ, hogy
• kihasználtuk-e az esélyt?
• tudtunk-e egy „karcolást hagyni a
falon”?

• A saját történetünket nekünk kell
megírnunk
• Az eséllyel nekünk kell elszámolnunk

Erről szól a ma délután
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1979: Afganisztán megszállása
1980: COCOM embargó

1985
A végjátszma kezdete
Hidegháború új eszközökkel
Az embargó mindenkinek
rossz: COCOM oldási terv
Gorbacsov

1988. 10. 15.
COCOM embargó vége

1989
Páneurópai piknik: aug. 19.
Berlini fal leomlása:nov. 9.
Málta: Bush-Gorbacsov: dec.
2-3. – a jaltai világrend vége

És eközben körülöttünk (velünk) történt a
történelem…
1983
Csillagháborús terv

1979

1980 NEDIX
510 A
csomagkap
csolási
tervek --> 0

„kishidegháború”

1981
fizikai hálózat
számítógépes
tervezése –
POTI - PKI

1983
Üzemi kísérletek
optikai
szakaszokkal
MPK létrehozása

1990
Németország
újraegyesítése: okt. 3.

„olvadás”

1986
TPV program
indítása
„telefonkárok”
kimutatása

1988
I. Világbanki
hitel
Hálózati alaptervek,
10 éves tervezés

Összeomlás és újrakezdés 1990

1989. 02. 27.
Szombathely
ADS üzembe
helyezése

1990. 01. 01.
Magyar
Távközlési
Vállalat
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1990

–

• Az önálló vállalat
felépítése
• Tervezés, készülődés
• 1990. augusztus: új
vállalatvezetés

vártuk és vállaltuk a kihívást (1)
• Új vezetés

• Szervezetfejlesztés
• Működésváltás, hiányzó
kompetenciák pótlása
• A vagyonmegosztás - veszteség nélkül
• Programalkotás és kilépés
• A közös PKI „kivásárlása”
a nyilvánosság elé

• NMT 450 kereskedelmi indulása
• Folytatódó, intenzív nemzetközi
érdeklődés
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1990

– vártuk és vállaltuk a kihívást (2)

• Az önálló vállalat
felépítése
• Tervezés, készülődés
• 1990. augusztus: új
vállalatvezetés
• Szervezetfejlesztés
• Működésváltás, hiányzó
kompetenciák pótlása
• Programalkotás és kilépés
a nyilvánosság elé

Üzemviteli
koncepció
Frischmann Gábor
1990. május

Vállalati stratégia
Frischmann Gábor
Jambrik Mihály
Dr. Láng János
Perlaki György
1990. június
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1990

– vártuk és vállaltuk a kihívást (3)

• Az önálló vállalat
felépítése
• Tervezés, készülődés
• 1990. augusztus: új
vállalatvezetés
• Szervezetfejlesztés
• Működésváltás, hiányzó
kompetenciák pótlása
• Programalkotás és kilépés
a nyilvánosság elé
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1990

-

vártuk és vállaltuk a kihívást (4)

• 1990. augusztus: új vállalatvezetés
• Szervezet- és működésfejlesztés
•
•
•
•

Vezetési munkaszervezet
A fejlesztési/beruházási lánc kiépítése
Gazdálkodás, finanszírozás, befektetés
Hiányzó kompetenciák pótlása

• Működésváltás
• Műszaki helyett gazdasági prioritás
• Szolgáltatói szemlélet

Történelmi korszakváltás tranziensekkel
 A 3 éves program háttere:

a GDP változása 1960-hoz képest (1960=100)
[KATEGÓRIA NEVE]:
[ÉRTÉK]

[KATEGÓRIA NEVE]:
[ÉRTÉK]

- gazdasági és társadalmi sokk
+ 2 év politikai/hatalmi szélárnyékban, bizalom, KHVM partnerség
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 Tervezési és megvalósítási akadályverseny, kevés eséllyel…

150
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• A rendszerváltás gazdasági és
társadalmi tranziensei
• Gazdasági visszaesés
• A GDP éves változása

• Elszabadult fogyasztói árak
• Magas termelői árindex
• Elszabadult munkanélküliség
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1990






-

• 1990. augusztus:
Küldetés
Sikerkritériumok
vállalatvezetés
Fejlesztési célok
Az erőforrások
megszerzése

vártuk és vállaltuk a kihívást (5)

új

 Alapkérdések
 Felzárkózás két szakaszban
 Nemzeti modell vs regionális modell
 Állásfoglalás a nemzeti modell mellett
 3 éves fejlesztési program sikerfeltételei
 Privatizáció
 Átfedő hálózati stratégia
 Együttműködés a piaccal

• Programalkotás és kilépés a
nyilvánosság elé

3 éves program
megterveztük – vállaltuk – teljesítettük
• Optikai/mikrohullámú gerinchálózat, műholdas földi állomás, határátlépők
• •Belföldi
és nemzetközi tranzit kapacitás,
A program
• Körzet- és helyi hálózati infrastruktúra Akik befejezték a programot
• Prioritásai
1993. márciustól
1993
• Horváth
telefonsűrűség
1990 Pál vezérigazgató
• Felépítése
NC terület
LC terület
• Láng János általános
vezérigazgató helyettes
• Kommunikációja• Tölösi
vezérigazgató helyettes
Budapest
22,8 Péter távközlési
30,5
• Sallai
országos
9,62Gyula szolgáltatási vezérigazgató helyettes
• Társadalmi feltételei
vidék • Kapcsolata a privatizációval
3,4 - 9,5
18,6
8,8
1993. december 22-től
teljesítés
Láng János ügyvezető igazgató
• Finanszírozása • vállalás
törzsprogram
összes
összes (%)
1994. tavaszától
fővonal kapacitás
554 000
657 457
119%
• Tomka
bekapcsolt fővonal
400Emil
000elnök-vezérigazgató
466 234
117%

területi megoszlás
Budapest (%)
vidék (%)
24%
76%
27%
73%

• Eredményei
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A hároméves program hozadékai
- igazolt stratégia
Rövid távon – hozadék, ami akut
problémát oldott meg

• Telefon
• Üzleti kommunikáció
• Sikeres privatizáció
• Kreativitás
•
•
•
•

Vállalatfejlesztés
Finanszírozás – 1993 „megoldása”
Önkormányzati program
Regionális fejlesztő vállalkozások

Hosszú távon – hozadék, ami ma is
szolgál

• Professzionális megoldások
• Stratégiára épülő műszaki és
gazdasági tervezés
• Alaphálózati infrastruktúra
• OSS
• Privatizáció

• Innovatív megoldások
• Investel
• Dimenzió
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Akik már nem lehetnek velünk
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Privatizáció
– vajúdás, gyorsítás, profi munka
1993. aug.
13.

1993. szept. 16
– okt. 2.

• Miért kellett privatizálni a MATÁV-ot?

1993. nov. 5.

1993. dec.
14.
Végső és
kötelező
pályázatok
beadási
határideje

1993. dec.
17.

1993. dec.
19.

1993. dec. 22.

Döntés a
koncessziós Részvényesi
• Apályázati
MATÁV
privatizációjára
nem vetült
korrupciós
árnyék
• Világbanki kötelezettség
pályázatok
Vállalatbejárás
felhívás
pályázat
szerződés Megállapodás
beadási
kibocsátása
győzteséről
aláírása
aláírása
• Kormányzati elkötelezettség • Koncessziós és privatizációs
határideje
kötelezettségek teljesítése
határidőre
Információs
határidőre
• Gazdasági kényszer
a
végső és
előzetes
A pályázat
• Memorandum
Tartós
stratégiai
kötelék
vállalatbejáráson
kötelező
ot
pályázatot adott
győztese
részt vett
pályázatot
• Háttér
megvásárolta
be
adott be
• A térség több országa kevésbé
volt
sikeres
Deutsche
• Jogi és szabályozási feltételek
Telekom –
3 konzorcium + 1
9•cégAusztria
7 cég
3 konzorcium
cég
Ameritech
• Piaci modell - viták
(MagyarCom)
• Szerbia
• Irányítási jog - viták
Privatizációs
Privatizációs
• Románia
Jogi tanácsadó
vállalatismertető (Long
tanácsadó
• Koncesszió- és részvényértékesítés
Form Report) készítője
• Csehország
összekapcsolása
Salomon Brothers  Az
Baker&McKenzie
Coopers &pol.
Lybrand
MATÁV
 Célok az ezredfordulóig
új távközlési törvény
vetülete
 Vállalati monopólium felszámolása
 MATÁV
1991.
és 1992. + eredményei
• Tanácsadók
Squire, Sanders
&
N. M. Rothschild
Állami oldal
Előzetes

• A folyamat és az

 Egy infrastruktúra
Deutsche
eredmény
 Két piaci modell
Goldman Sachs
Telekom
 Három verseny-osztály,
CSFB
France Telecom koncessziók
 Privatizáció 1992 – állami többség






Dempsey
Célok
->forrásigény -> privatizáció
PSTN: MATÁV – LTO modell
1994. április 30. – MATÁV koncesszió
Partner-követelmények
13

A verseny más ruhában lépett színpadra
1989. 12. 04.
csak
a
változás
állandó
…és
gyorsul
EMART, majd
•
•

PSTN handicap - a telefonfejlesztés 50 éves késéssel indult
Westel
A
telefóniában
Rádiótelefon
Kft várt verseny-forgatókönyvek nem váltak be
1989

1990

1991

1992

1993

1994

• A versenyt a mobil telefónia és a kábeltévé hozta
• A mobil telefóniát a Magyar Posta hozta és a MATÁV folytatta
• A mobil telefónia diadalmenete is megtört – 20 év alatt ez
már
a27.
3. törés 1994. március
1993.
10.
1990. 10. 15.
• Telex – 1992
Westel 450
• PSTN – 2001
kereskedelmi
• Mobil telefon - 2008

•

Westel 900
GSM
szolgáltatás
indulása
A réz-alapú telefonhálózat telefonos szerepe megtört, de jött az internet (ADSL)
indul – 1,5
Westel 900 GSM
koncessziót nyer

millió telefon és 0,8 millió xDSL ma is erre épül, újgenerációs (NGA) szélessávra is alkalmas
• A kiépített alépítményi rendszer az FTTx megoldásához is jól használható
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Kihasználtuk az esélyt, az erőfeszítések időt álló
eredményeket hoztak

Hagytunk egy karcolást a falon – megérte…
Nagy élmény volt a csapat tagja és az események
részese lenni - köszönöm
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