
Hung. Monitoring 1.9.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

- Hogyan jutunk hatról a hétre, az kiderül ma éjfélkor, hiszen 
akkor állnak át a hétjegy  budapesti telefonszámokra. Bánkutiű  
Gábor a Posta agytrösztjében várja hívásunkat.
- A terézvárosi telefonközpont kapcsolóterméb l jelentkezünk,ő
lassan most már két órája riadókészültségben vannak a 
m szerészek, nem is akarom mondani, hogy itt hányan vannakű  
készültségben. Budapesten valamennyi telefonközpontban már 
elkezdték az átkapcsolás munkáját az átállásra, a 
hétszámjegyre, összesen...
- Mintegy háromszázan csinálják ezt a munkát, a 
visszaszámlálást megkezdtük, én gondolom, hogy tisztességgel be 
is tudjuk fejezni.
- Mit jelent azt, hogy tisztességgel, amikor Párizsban 
átálltak, én úgy halottam kb. olyan fél óra alatt átkapcsoltak 
mindent.
- Mi is kb. így számolunk, hogy Budapesten a m szaki átállásű  
ennyi id  alatt megtörténik, ha sikerül, még rövidebb id  alattő ő  
is.
- Na most melyik az a pillanat, amikor elkezd dik?ő
- Ez tulajdonképpen nulla-nullakor térünk át hét számjegyre, 
ehhez valamennyi id  kell, és gyakorlatilag úgy csináljuk ezt,ő  
hogy az átállás szempontjából fontos áramkörök felét éjfél 
el tt átalakítjuk véglegesen, a másik felét pedig éjfél után,ő  
de a telefonálónak ebb l semmit nem szabad kiérezni.ő
- Egyáltalán érzek én valamit éjfél után, ha éppen telefonálni 
akarok?
- Aki éjfél el tt elkezdett telefonálni, az az átállástő  
nyugodtan végig telefonálhatja. Ugyanígy lehet telefonálni 07, 
04, tehát a számokat nyugodtan lehet hívni, ezzel együtt az 
átállás id szakában el fordul, hogy újra kell indítani aő ő  
hívást.
- Köszönjük szépen a jelentkezést. Bánkuti Gábor kollegám 
egyébként Schneider Józseffel, a Budapesti Távbeszél  Központő  
igazgatójával beszélgetett.

(Hírvilág, 22.00 h)

Budapesten a telefonközpontokban éjfélkor térnak át a hétjegyű 
telefonszámokra. Szombaton nulla órától tehát a f városiő  
el fizet k hívásakor az eddigi hat számjegy elé els ként egyő ő ő  
egyest kell tárcsázni. Az átállást a Magyar Posta ezer mérnöke 
és technikusa irányítja, így az esetleg el forduló hibákat aő  
bejelentés után azonnal ki tudják javítani.


