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World first Mobile Internet 
„WAP” service launch... 

October 17, 1999, Genf  --- „world premier”

October 27, 1999, Budapest    --- real demo on site

January 2000, Budapest --- commercial service
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Fekete Laci a következő nevezetesebb szolgáltatások bevezetésének volt a 
mozgatórugója

1999: Oplogo editor – Nokia és más telefonok képernyőszerkesztője
1999: Mail mondó szolgáltatás – felolvasta az e-maileket
2000: WAP gateway szolgáltatás – érdemben az egész mobilinternet ezzel 
indult, ez volt az első ilyen jellegű szolgáltatás Európában (a Motorolával közös 
projekt volt).
2000: SMS hírmondó – az ügyfelek a legújabb hírekhez jutottak hozzá SMS-ben 
a WestelPress jóvoltából.
2002: 777SMS WAP portal, amit 2006-ban T-Zones-ra kereszteltek át – ez is 
piacvezető szolgáltatás lett, több milliós évi tartalomletöltéssel.
2002: mobilapplikációk letöltési lehetőségének létrehozása – anno, amikor 
még csak a mobilszolgáltatóktól lehetett tartalmat letölteni.
2003: T-email szolgáltatás indítása
2003: MMS bevezetése – elsőként a világon (közös projekt volt az Ericssonnal)
2004: webes tudakozó, online ügyfélszolgálat
2005: Push to talk (PTT) szolgáltatás bevezetése
2007: DRM (Digital Rights Management) bevezetése a digitális tartalom 
védelmére
2009: IPTV over docsis3.0 – a világon elsőként Magyarországon vezették be, és 
több százezer ügyfélnek tette elérhetővé az interaktív televíziózást. Ekkor 
kerültek az első IPTV ügyfelek a kábelhálózatra (ez egy közös Microsoft–Cisco 
fejlesztés volt, amely itthon készült el először, majd ezt vezették be az USA-
ban és más országokban is).
További innovációk, melyek hozzá köthetők
– Connected Home: Cisco TES 301 router második generációs fejlesztése, az 
első olyan router, amelyre alkalmazásokat lehetett telepíteni otthon 
automatizálásra.
– Hibrid DVB-IPTV bevezetése, amely közös fejlesztés volt a Huawei-jel, és 
rekordidő (9 hónap) alatt került bevezetésre.
– Az első igazi Software-as-Service-es bevezetések Magyarországon, melyeket 
Virtualoso néven ismertünk meg.
– Az első nemzetközi IPTV-alkalmazás az olimpia kapcsán: több mint 2 millió 
set-top-box kiszolgálása történt meg általa felhőalapon Németországban, 
Macedóniában, Montenegróban és Magyarországon; a fejlesztés 3 hónapon 
belüli megtérült a reklámokból.
– Az első igazi Connected Car szolgáltatás bevezetése Magyarországon.
– Távkonferencia, Telepresence szolgáltatások bevezetése, távjelenléti 
robotok bemutatása.
– Felhőalapú, központilag vezérelt bolti reklám-képernyőrendszer (digital 
signage) bevezetése, a legelső és a legnagyobb magyar rendszer.
– Nagyban elősegítette, hogy Magyarországra kerüljön a DT TV 
kompetenciaközpontja.
– Az első VoIP trönk szolgáltatások bevezetése még a Westel időszakban, majd 
a DT csoport legelső mobil IMS rendszere.
– VoIP bevezetése a kábel TV felett, a Deverto nevű magyar cég egyik nagy 
referenciája lett.
– Virtualizált tűzfal technológia alkalmazása a hálózatokban.
– Helyfüggő sms marketing szolgáltatás fejlesztése és bevezetése 
Magyarországon.

Az innovátor életének eredményei

- 10 év alatt 24 innováció,
- Sok „elsőség” a világban, köztük az MMS – Ericsson 

megoldással és Sun Microsystems platformmal
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