
A szerzôrôl

GALLI RICHÁRD fôiskolai és egyetemi diplomáit 2007-ben szerezte meg a
Széchenyi István Egyetem gazdasági informatika szakán és a közlekedés-
mérnöki szakán, majd felvételt nyert az Egyetem Regionális és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskolájába. Kutatási témának informatikai vetületût vá-
lasztott, készülô disszertációja „Vállalatvezetést támogató üzleti intelligen-
cia alkalmazások sikerkritériumai” címet viseli. 2008-tól a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Informatika tanszékén dolgozik tanársegédként, az általa ok-
tatott tárgycsoportok a Szoftvertechnológia, a Vállalati/Vezetôi Információs
rendszerek, illetve a Banki Informatika tantárgy.
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Amagyarországi internet kezdetének meghatározá-
sával kapcsolatban még az abban érintett szak-

emberek körében sincs feltétlenül egyetértés: van, aki
már a 80-as évek nemzetközi elektronikus levelezési
lehetôségét is az internet elôfutárának tekinti, és van
olyan, aki a kereskedelmi szolgáltatók vagy az inter-
netes média itthoni megjelenéséhez kapcsolja ezt az
idôpontot. 

Történt azonban valami – egészen pontosan 1991
októberében –, ami egzakt kapaszkodót jelent az indu-
lás idôpontjának meghatározásakor: ugyanis ekkor ér-
kezett az elsô internet-adatcsomag Magyarországra,
az internetre ekkor kapcsolódott az elsô hazai számí-
tógép (a 192.84.225.1 „történelmi” IP-címen, sztaki.hu
néven), amely az elsô magyarországi doménnév-szer-
ver, a .hu legfelsô szintû domén kiszolgálója is volt egy-
ben. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa innen számítja a
magyarországi internet hivatalos kezdetét. 

A szolgáltatókat tömörítô szervezet a kerek évfor-
dulót egy jubileumi kiadvány megjelentetésével ünnep-
li meg. A „20 éves a magyarországi internet – Ahogy a

szakemberek megélték, megélik” címû kötet a korszak-
nyitáskori technológia és tartalom elemeit kutatja az
azokon a szakterületeken munkálkodó szakemberek
2011 nyarán rögzített visszaemlékezéseire építve. 

Az egyes fejezetekben – IT-újságírók közremûködé-
sével – megszólalnak az internet hazai megjelenésén
dolgozó akadémiai-egyetemi szféra képviselôi éppúgy,
mint a kezdeti kereskedelmi szolgáltatások létrehozá-
sában meghatározó szerepet játszó internetszolgálta-
tók vezetôi, munkatársai, valamint az internetes tartal-
mak elôállításának úttörôi. Az alcímnek megfelelôen
tehát a kötet leginkább egyfajta személyes múltidézés-
re törekszik – belátható ugyanis, hogy a korszak rész-
letes, kronologikus feldolgozásához, végleges formába
öntéséhez hosszú évek kutató-feltáró-szintetizáló mun-
kájára lenne szükség.

A jubileumi kiadvány a hagyományos könyvárusi
forgalomban nem érhetô el, a szakmai közönség tisz-
teletpéldányt igényelhet az Internet Szolgáltatók Taná-
csánál.
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