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Búcsú Pungor Ernõtõl
(1923 - 2007)

A84 éves korában váratlanul elhunyt Pungor Ernõ professzorban szerkesztõségünk lapunk ki-
adóját, a Technika Mûszaki Szemle szellemi arculatának meghatározóját is gyászolja. Tizen-
öt esztendeje, a Technika Alapítvány létrehozásától adta világszerte jól ismert, a tudományos

elõrehaladás és mûszaki fejlesztés világában megbecsült nevét lapunknak. Intencióit, hogy a hazai mér-
nök társadalom kimagasló kutatói, alkalmazói eredményeit népszerûsítsük, ezt megfogadtuk és olvasó-
ink tanúsága szerint is teljesítettük. Sok magas tisztsége, megérdemelt címei mellett szívesen vállalta a
szerényen hangzó kiadói címet, mert vallotta, a sajtónak nagy jelentõsége van a mûszaki fejlõdés ösz-
tönzésében, számtalan interjúban taglalta törekvéseinek okait, várható eredményeit.

Lapunk támogatása persze egy volt munkássága területei közül. Nemzetközi hírû találmányai,
egyetemi oktatói tevékenysége még a rendszerváltozás elõtt egy új típusú mûszaki szakembert, tu-
dóst jeleztek és nagy hazafit, aki ki tudta harcolni, hogy még akkor hazalátogathassanak külföldre
szakadt tudósaink. Nyilván ez, és nem annyira az Antall József néhai miniszterelnökkel való szom-
szédság vezette az elsõ demokratikusan választott kormányt, hogy reábízza a mûszaki fejlesztést,
amit teljesen megújított a pályázati rendszere, és aminek eredményeként néhány év alatt
megerõsödött az ország tudományos, technológiai infrastruktúrája is.  Pályázati kiírásainak óriási
ereje volt, ideje alatt több ezer pályamunka érkezett a bírálókhoz és nagyon jó – eladható fejlesztési
eredmények születtek. Sajnos ma ez a fajta pályázati rendszer elhalóban van.

Bevezette az országot Európa eladdig tõlünk elzárt kutatási szervezeteibe, az ESA-tól a CERN-
ig, ahol õ vonhatta fel a nemzeti színû lobogónkat. Az általa elindított nemzeti projekteknek
köszönhetõ, hogy például rendben van nálunk a radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelye-
zését célzó munka, új élelmiszer termékek gyártása beindult, a jármûipar hazai beszállító hálózata ki-
épült, alkalmazzuk a fejlett térinformatikai rendszereket, hogy csak néhányat említsünk nagy ívû
munkái közül.

Amikor 1994-ben az általa elfogadhatatlan koncepció végrehajtására szorították volna, lemondott
az OMFB elnökségérõl, a jövõt reprezentáló Bay Zoltán intézeti hálózat létrehozását vállalta magá-
ra. Ezek az intézetek úttörõ vállalkozásokba fogtak a biotechnológia, a lézeres, vízsugaras fémmeg-
munkálás, a nanotechnológia és számos más új mûszaki területeken az alapkutatástól a termék kibo-
csátásig, és prosperáltak annak ellenére, hogy az ipar, a gazdaság nem az innovációra volt hangolva.

Azt gondoljuk most, távoztán szomorkodva, ilyen nagy ívû, tudósnak munkálkodása közben ke-
veseknek sikerült érzõ embernek, kollégának, barátnak maradnia. Pungor Ernõnek ez sikerült. He-
lye sokáig üres marad az ország fejlõdéséért munkálkodók között.

Wellek Margit



Vasszécsényi szegény család gyermekeként

Hazánk az EURÉKA-ban! J. Kuusi
igazgatóval

Akadémiai Aranyérem gazdag tudományos munkásságáért

OMFB-elnökeként a pályázatgyõztes Protetim Kft-ben

A Bay Zoltán Alapítvány dolgozószobájábanA Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet
megnyitásán Paul Krüger német kutatási,
fejlesztési miniszterrel



A tervezett hat ultramo-
dern stúdióból már négy
elkészült Etyeken, ahol ha
titkosan is, de megkez-
dõdhetett a filmforgatás.
A magyar „álomgyár” az
Etyeken felnõtt Demján
Sándor üzletember és
Andy Vajna hollywoodi
producer magántõkéjébõl
és más befektetõk pén-
zébõl épül, összesen 150
millió euróba fog kerülni.
A szuperprodukciókhoz
minden igényt kielégítõ
filmgyár a világ legna-
gyobb, vízi és vízalatti fel-
vételekhez alkalmas me-
dencékkel is rendelkezik
majd, ilyen objektumok
bérléséhez ma szinte
sorbanállnak a produkci-
ók. Érdekesség, hogy az
eddigi bluescreen-techni-
ka helyett már ún. green-
screen elõtt is forgathat-

nak, ami technikailag kor-
szerûbb, igaz, drágább is.
A telep a filmkészítés tel-
jes infrastruktúráját bizto-
sítja: saját energiaellátás,
teljes klimatizálás és zajta-
lan szellõztetés, bõséges
szolgáltatások teszik gör-
dülékennyé a munkát. Sa-
ját szennyvíztisztító is
épült a gyárhoz, ami meg-
kíméli a környezetet,
egyébként is több mint
ezer munkaerõt köt majd
le Etyeken.

A hiányzó stúdiókat
egy év múlva, a nagy vi-
zes mûtermet valamivel
késõbb adják át. A stúdió-

együttest a Los Angeles-i
Bastien cég tervezte, az
építészeti tervek a Finta
Stúdióból származnak.

Magyarországon ma
egy év alatt 23 milliárd
forintot költenek filmké-
szítésre, hála a 20 százalék
adóelengedésnek. Az új
Korda Stúdióval a film-
költés tovább növeked-
het. A stúdiót azonban
nem annyira a stúdióbér-
lés, inkább a kiszolgálás és
az egyéb szolgáltatások
ára teheti nyereségessé. A
számítások szerint a beru-
házás legkorábban tíz év
alatt térülhet meg.

Megalakulásának száz-
éves évfordulóját ünne-
pelte a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete. 

Kálmán Lajos a BME
OMIKK-ban tartott meg-
emlékezésen utalt rá,
hogy a Magyar Chemiku-
sok Egyesületének – a ké-
sõbbi MKE-nek a meg-
alakulását a századforduló
idején megerõsödõ hazai
vegyipar – 200 vegyi
üzemben 20 000 munkás
dolgozott – igényei vál-
tották ki. Ennek meg-
felelõen 1907. júniusában
Fabinyi Rudolf akadémi-
kusnak, a kolozsvári Fe-
renc József Tudomány-
egyetem kémiaprofesszo-

rának az elnöklete alatt 45
taggal alakult meg az
MKE, amely az I. Világ-
háborút követõ pangás
évei után Pfeifer Ignác el-
nöksége alatt virágzott fel
ismét. Ezt jelzi, hogy
olyan világhírû tudósok,
mint Hevesy György,
Polányi Mihály, Szent-
Györgyi Albert, Varga Jó-
zsef és Zechmeister Lász-
ló álltak a tagság szakmai
továbbképzésének a szol-
gálatába.

A második világégést
követõen három évtize-
den keresztül Preisich
Miklós fõtitkársága alatt
az MKE a MTESZ egyik
meghatározó egyesületé-

vé nõtte ki magát, s 1980-
ban tagsági létszáma már
6630 fõre emelkedett.
Részben magyar kezde-
ményezésre alakult meg
1970-ben az Európai Ké-
mikus Egyesületek Szö-
vetsége, majd 2001-ben
ebbõl az Európai Unió
égisze alatt megszerve-
zõdött az EuCheMS,
amelynek egyik elsõ elnö-
ke az MKE örökös elnöke
lett. Ma az MKE 2000
körüli aktív taglétszám-
mal rendelkezik, s évente
a mintegy 20 000 fõs ma-
gyar kémikus társadalom-
ból 6000 fõt mozgósít
szakmai rendezvényein.

(békés)
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Növelhetõ a
foglalkoztatás

Több, százmilliárdos kor-
mányzati program közül hat
már beindult a versenyképes-
ség növelésére a többségi tár-
sadalomtól leszakadt réteg
esélyegyenlõségének javításá-
val. Ma Magyarországon 656
ezer megváltozott munkaké-
pességû rokkant ember kap
különféle nyugdíjszerû, szoci-
ális típusú ellátást, viszonylag
fiatal korban. Élethelyzetük
megváltoztatását a segítõ
programokkal elõ lehet moz-
dítani, így egészségi állapo-
tuknak megfelelõ aktívabb
életet élhetnének. Javulhatna
az ország foglalkoztatási sta-
tisztikája is, ugyanis ma Ma-
gyarországon az aktívabb tár-
sadalom 64-65 százaléka fog-
lalkoztatott, ami megfelel a
nyugat-európai színvonalnak,
viszont a romákkal, rokkan-
takkal egyûtt az aktivitás csak
58 százalékos.

A kormány új szabályozást
vezetett be a megváltozott
munkaképpességûek nagyobb
foglalkoztatására. Ennek tá-
mogatási rendszerét javítják,
hozzáidomítják a fejlettebb
európai uniós szabályozáshoz.
Ügyelnek arra, hogy az állami
támogatást (ez egy évben 31
ezer foglalkoztatott után 37,8
milliárd forint) az kapja, aki
valóban rászoruló, vagyis
megváltozott munkaképessé-
gû munkavállalót foglalkoz-
tat. A támogatást a 40 száza-
lékban csökkent munkaké-
pességû dolgozók után kapják
és a jövõben nemcsak a leg-
alább 20 fõt foglalkoztató vál-
lalkozások, hanem az egyéni
vállalkozások és nonprofit
szervezetek is támogatásban
részesülhetnek.

TECHNIKA KRÓNIKA

Százéves a Magyar Kémikusok
Egyesülete

Indul a Korda Stúdió



A DISTRELEC, az Ön elektronikai
disztribútora kompetens vevõszolgá-
latot nyújt magyarországi képvise-
lõkkel és egyben bemutatja a bõvített
magyar nyelvû DISTRELEC kataló-
gusát, igen érdekes és kedvezõ ter-
mékárakkal.

Egyeztessen idõpontot egy szemé-
lyes találkozóra ingyenes telefonszá-
munkon. A DISTRELEC terjedel-
mes minõségi termékprogrammal –
több mint 600 neves márkagyártótól –
átfogó kínálattal rendelkezik az elekt-
ronika, elektrotechnika, méréstechni-
ka, automatizálás, pneumatika, szer-
számok és segédanyagok terén.

Az egyes termékcsaládok skáláját
bõvítettük és a bevált kínálatot új ter-
mékcsoportokkal gazdagítottuk.

Szállítási határidõ 48 óra. A szállítási
költség – rendelésenként – mennyiség-
tõl és súlytól függetlenül 5,- EUR+ÁFA.

A nyomtatott elektronikai kataló-
guson kívül, a teljes program termé-
szetesen CD-ROM formátumban és
a DISTRELEC honlapján (www.
distrelec.com) is megtalálható ugyan-
úgy, mint a különbözõ E-commers
megoldások.

Június 11-én a Millenáris Parkban
Sólyom László köztársasági elnök át-
adta a Magyar Innovációs Szövetség
és az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium által közösen meghirdetett, 16.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny díjait.

A bírálóbizottság az alábbi pálya-
munkák szerzõinek ítélte oda az I. dí-
jat: Spohn Mártonnak (születési év:
1989, a Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Általános Iskola diákja), a
Növények kártevõkkel szembeni ön-
védelmének vizsgálata címû pálya-
munkáért; Csanády Istvánnak (1988,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem), a
középiskolában nehézséget okozó dif-
ferenciálszámítás elsajátítását segítõ
SmartDiff-megoldás kidolgozásáért;
Buza Dánielnek (1993, dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium), a
Mozgásminta felismerése számítógép
segítségével címû pályázatért; Gilyén
Andrásnak és Szvoboda Péternek (sz.
év egyaránt 1988, budapesti Szent
Margit Gimnázium), a Hungarosz-
féra távirányítható gömbrobot kidol-
gozásáért. II. díjban részesültek az
alábbi pályamunkák szerzõi: Laki Ba-
lázs (1988, váci Boronkay György

Mûszaki Középiskola és Gimnázium),
az elsõ hazai kistelepülési talajvíz-
monitoringot biztosító méréssoroza-
tért; Hunyadi Áron (1989, debreceni
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázi-
um), a Banki páncélajtó-zár címû pá-
lyamunkáért. A III. díjakat az alábbi-
aknak adták át: Király Andrásnak
(1988, Radnóti Miklós Kísérleti Gim-
názium és Általános Iskola – Szeged),
egy olyan mérõeszköz kifejlesztéséért,
amely képes a levegõ ammónia-kon-
centrációját folyamatosan mérni;
Keszegpál Annának (1987, Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem), a növényi és állati eredetû
élelmiszerek, italok és víz nitrát-tar-
talmának enzimatikus meghatározá-
sáért; Gleszer Eriknek (1990, Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium – Zenta), egyes gyógyha-
tású nagygombák szaporítóanyagának
elõállításához használható anyagok és
módszerek kifejlesztéséért; Pásztor
Árpádnak és Takács Marcellnek (egy-
aránt 1989, debreceni Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnázium), a pénzérmé-
ket hangjuk alapján azonosító Ves-
pasianus 1.0 számítógépes program
elkészítéséért. B. S.

16. Ifjúsági Innovációs
Tehetségkutató Verseny

KRÓNIKA TECHNIKA

Kompetens vevõszolgálat magyar
nyelvû DISTRELEC-vásárlóknak!

Tel: 06 80 015 847, Fax: 06 80 016 847
e-mail: info-hu@distrelec.com



AA  MMaaggyyaarr  IInnnnoovváácciióóss  SSzzöövveett-
sséégg  ((MMIISSZZ))  úújj  eellnnöökkee  ddrr..  SSzzaa-
bbóó  GGáábboorr..  AAzz  OOMMFFBB  eeggyykkoorrii
eellnnöökkéévveell,,  aa  SSzzeeggeeddii  TTuuddoo-
mmáánnyyeeggyyeetteemm  pprrooffeesssszzoorráá-
vvaall,,  aa  GGáábboorr  DDéénneess-ddííjjaass  ffiizzii-
kkuussssaall,,  kkuuttaattóóvvaall  sszzöövveettssééggee
tteerrvveeiirrõõll  bbeesszzééllggeettttüünnkk..

Ë  Milyen gondolatokkal vette
át a MISZ vezetését, hogyan
kívánják elõmozdítani a ma-
gyarországi innováció ügyét?
– Megválasztásomkor arra gon-

doltam, hogy egy jól mûködõ
szervezet élére kerültem, nem
szükséges reformokat indítani, to-
vább kell vinni, ahol kell, javítva,
amit eddig tettünk. Az innováció
ügyében már több a feladat: a K+F
pályázati rendszert alaposan meg
kell vizsgálni, hogy a nem túlságo-
san sok ráfordított pénz nagyobb
hatásfokkal hasznosuljon. Túl sok
az értelmetlen, csak az adminisztrá-
ciót növelõ jogszabály. A K+F-re
rátelepedett közbeszerzési metó-
dus szinte megöli a gondolatokat,
ellentétes a K+F és az innováció
logikájával, hiszen a fejlesztés sok
apró, különleges projektbõl áll, az
összevonásból haszon helyett kár
származik. Ráadásul elhúzza idõ-
ben a munkát is.

A másik probléma, ami a pá-
lyáztatást nehezíti, a stabilitás hiá-
nya. Ha gyakran változik a pályá-

zati rendszer, megbomlik a fej-
lesztések logikájának megfelelõ
idõhorizontokkal az összhangja, a
pénzek nem ott és akkor lesznek
elérhetõk, amikor azokra szükség
van. Nemcsak a pénzhiány okoz
károkat, hanem az is, hogy amikor
kevés a pályázó, olyanok is kapnak
támogatást, akik nem biztos, hogy
végig tudják vinni a pályázatukat.
Mostanában még annak is látjuk a
jeleit, hogy a szûkös viszonyok
miatt távol maradnak igen nívós
pályázati körök, mert úgy ítélik
meg, hogy az alacsony nyerési
esély nem éri meg a fáradságot.
Az, hogy például idén az innováci-
ós alap forrásai nem megfelelõen
hozzáférhetõk, visszaveti ezt a
fontos ügyet. Tragikus lenne, ha
ez az év kimaradna a pályázati
rendszerbõl. Ez  azt jelentené,
hogy megszûnhetnének kutatóhe-
lyek, elmennének pótolhatatlan
szakemberek is, akiket ismét újra-
szervezni lehetetlen.

Ë Ezeket a szûkölõ forrásokat
nem pótolják az uniós pénzek?
– Kétségtelen, hogy érkeznek

majd uniós források, ezek hozzá-
férhetõvé válnak az innováció cél-
jaira. Csak vigyázni kell arra,
hogy ha egy-egy témában vi-
szonylag több a forrás, akkor ezt
ne a „megélhetési” pályázók kap-
ják, akik nem a gazdaság élénkíté-
sére gondolnak, csupán arra, hogy
életben maradjon a cégük a
következõ pályázatig. Minden-

képpen szeret-
nénk tehát el-
érni, hogy a
beérkezõ EU-s
források meg-
felelõ gazdasá-
gi szigorúság
mellett, de az
innovációs fo-
lyamatok alap-

vetõ sajátosságait figyelembe vevõ
rendszeren keresztül kerüljenek
ki a vállalkozásokhoz.

Ë A pályázati rendszeren, az
anyagi forrásokon túl az inno-
vációhoz kreatív szakembe-
rekre is szükség van. Mennyi-
re elégedettek az ilyen mérnö-
kök képzésével?
– Az innováció - és persze a

gazdaság - mai legnagyobb akadá-
lyozó tényezõje a mûszaki, termé-
szettudományi új diplomások ala-
csony aránya. Ezen a helyzeten
aligha lehet gyorsan változtatni,
és lassan is csak úgy, ha a közokta-
tást is az innovációs rendszer ré-
szének tekintjük. Vagyis az egész
közoktatásban javítani szükséges a
matematika, a természettudomá-
nyi tárgyak oktatását, meg is sze-
rettetve azokat, hogy a fiatalok
kedvvel, félelem nélkül vegyék fel
a reálszakokat az egyetemeken.
Én úgy látom, hogy ez már a
szakmunkásképzésben is problé-
ma, hiszen az utánpótlás-hiány itt
is összefügg a természettudo-
mányok alacsony óraszámával, a
minimális kísérletezéssel. Pedig a
gyerekekben egy kis fizikus bújik
meg, ezért szednek szét minden
játékot. Magam is így váltam fizi-
kussá, továbbra is mindent szét-

Mire törekedik új elnökével a MISZ?

Tartós értékközvetítés
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A MISZ minden évben innovációs díjakkal ismeri el a
fejlesztõ vállalkozások teljesítményét
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szedek, a különbség csak az, hogy
ma már sok mindent össze is tu-
dok rakni. A fizika az életet
tükrözõ, eleven tartárgy, nemcsak
a most elõszeretettel megkövetelt
definíciókból áll. 

Ë Az oktatással a politika, az
állam is bajlódik, mit tud ten-
ni egy civil szervezet?
– A MISZ-nek, mint civil szer-

vezetnek éppen az az elõnye,
hogy értékrendje állandó, nem
politika függõ, pláne nem függ a
kormányzati ciklusoktól, tehát
következetesen, hosszú távon tud
ügyeket képviselni, ami pl. az ok-
tatás javításához elengedhetetlen.
Ez persze csak együtt a többi, ér-
dekelt társadalmi szervezettel ha-
tásos. Ez az elõnyünk ma még
nem érvényesülhet, mivel Ma-
gyarországon a civil szféra még
nem elég fejlett, tartós értékköz-
vetítésével nem képes „megve-
zetni” azt a politikát, amelyik ér-
telemszerûen négy éves választá-
si ciklusokban gondolkodik. Ez a
gondolkodásmód viszont nem al-
kalmas arra, hogy olyan folyama-
tokat kezeljen, mint az innová-
ció, az oktatás.

Ë Sajnos, ez a gondolkodás-
mód már az önkormányzat-
okra is átragadt, amelyek je-
lenlegi összetételükben át-
szabnák a szakmunkásképzé-
süket, s még iskolaépületeiket
is eladnák, vagy már eladták
pillanatnyi pénzzavarukban.
Mi errõl a véleményük?
– A jól képzett szakmunkások

döntõ részét képezik annak a hu-
mánerõforrásnak, ami a fejlõdés-
hez, az innovációhoz, de akár új
beruházásokhoz is elengedhetet-
len. Ha az önkormányzatok pénz-
szûke miatt meg akarnak szaba-
dulni a szakmunkásképzéstõl, ke-
ríteni kell más gazdát a terület-
nek. A szakmunkásképzés helyze-
te régóta ismert probléma, orvos-
lása nem könnyû és gyors sikert
nem lehet várni tõle. 

Wellek Margit

INNOVÁCIÓ TECHNIKA

Egy széles körben használatos mo-
solygörbe szemlélteti leginkább
azt, hogy a másutt gyártott alkatré-
szek összeszerelése a legalacso-
nyabb versenyképességet és ezzel a
legkisebb béreket garantálhatja
csupán – mondotta dr. Balogh Ta-
más, a GKM fõosztályvezetõje a
magyar szakújságírók elõtt tartott
elõadásában. – Az összeszerelés –
ami persze a foglalkoztatás szem-
pontjából nálunk igen fontos –  a
görbe alsó részére esik, míg felsõ
csúcsain egyrészt az új termék kon-
cepciója és gyártása, másrészt sza-
badalmaztatása, márkavédelme és a
forgalmazási szolgáltatásai helyez-
kednek el. Ez magyarázza az össze-
szerelés „divatját” a fejletlenebb or-
szágokban és a vele járó viszonylag
alacsonyabb kereseteket.

Magyarország egykor forradal-
mian új termékeivel jelentkezett a
világpiacon, ma inkább a kiszerve-
zett tevékenységek uralják az ipart.
A fejlõdés útja a termelés, a techni-
kai fejlõdés igényei szerinti termék-
fejlesztés. Ehhez többek között a
köztudatban is tisztázni kell a K+F
és az innováció tartalmait. Az inno-
váció egy rendszer megújulása, míg
egy új termék az alapkutatást, az al-
kalmazott kutatást és kísérleti fej-
lesztést magába foglaló K+F ered-
ménye. A különbséget még azzal is

illusztrálni lehet, hogy az innováció
során egy adott tudás alkalmazásá-
val jövedelemre tehetünk szert, míg
a K+F-nél pénz ráfordításával kerü-
lünk új tudás birtokába. Vita szokott
folyni a fejlesztések lineáris és nem
lineáris modelljeirõl. A szakiroda-
lom ma a nem lineáris modellt java-
solja, mint amelyik tartalmazza az új
termék, rendszer fogadtatásának,
felhasználásának a tapasztalatait is.
A vevõi vélemény visszacsatolása
csak javíthatja a fejlesztõ munkát.

Az elõadó szólt az ún. európai
paradoxonról is, ami abból áll,
hogy míg Európában igen fejlett a
kutatás, ennek eredményeinek az
alkalmazása gyenge. Magyarország
a kutatási eredmények hasznosítá-
sáról szóló országsorrendben –
amelyet az USA vezet – a 400. he-
lyen áll a világban, alatta marad
még az európai átlagnak is. Ennek
bonyolult okairól a fõosztályvezetõ
fõként az innovációs és mûszaki
fejlesztési kultúra hiányát emelte
ki, amivel sajnos összefügg a mû-
szaki értelmiség mai helyzete, az
utánpótlás apadása is.

A GKM intézkedési tervet dol-
gozott ki az ország innovációs stra-
tégiájának végrehajtására, amely
végre konkrét intézkedéseket jelöl
meg ezen a területen az elõrelé-
pésre. K. F.

Jövedelmezõbb 
termékfejlesztés

Az ipari mosoly-görbeHozzá-
adott
érték Koncepció,

márkanév, K+F

technológia
tervezés

részegység
gyártás

összeszerelés
nagykereskedelem

kiskereskedelem
ÉRTÉKLÁNC

csomagolás
kiszerelés

Tudásintenzív
szolgáltatások

Nagy értékû 
termékek gyártása

Nagy hozzáadott érték
Alacsony helyettesíthetõség

Globális logisztika és
vevõszolgálat

Hagyományos iparfejlesztés
befektetõ-ösztönzés
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V
ékony tisztító korong hiá-
nyában a felhasználói gya-
korlatban sajnálatos mó-

don gyakran tisztítóköszörülést is
végeznek darabolókorongokkal,
ami nem szabályos és nem is biz-
tonságos.

E valós nemzetközi és hazai pi-
aci igényre ad választ a Granit Csi-
szolószerszám Kft.  új, prémium
kategóriás, COMBI-MASTER  „3
az 1-ben, vág, tisztít és gyököl”
tisztítókorongja, a leggyakrabban
keresett 115, 125 és 180 mm átmé-
rõkben.

A termék teljesen újszerû, sem a
hazai, sem a nemzetközi piacon
nem kapható jelenleg olyan vékony
tisztítókorong, mely a fenti három
feladatra egyaránt jól használható.

A COMBI-MASTER mû-
gyantakötésû, üvegszövet erõsíté-
ses, süllyesztett agyú vágó-és tisz-
títókorong termékcsalád univer-
zális felhasználású, rozsdamentes
és szerkezeti acélok megmunkálá-
sára egyaránt alkalmas, kézi sa-
rokcsiszoló gépeken. 

A COMBI-MASTER vékony
tisztítókorongok biztonságát az
EN 12413, Kötött köszörûszem-
csés köszörûszerszámok biztonsá-
gi követelménye szerint elvégzett
szilárdságtani, robbantás és ol-
dalterhelhetõség vizsgálatok iga-
zolják. Méréseink szerint robban-
tásnál több mint 15%-al, oldal-
terhelésnél 30-44%-al a megen-
gedett határérték felett sérültek a
korongok.  Lásd.  1 és 2 ábra.

Az EN 12413 köszörûszerszá-
mok biztonsági szabványának átfo-
gó felülvizsgálata során a CEN il-
letékes mûszaki bizottsága elfo-
gadta azt a módosítási javaslatot,
hogy a tisztítókorongokra vonat-
kozó vastagság minimum elõírást
eltöröljék, amennyiben a termék a
szabványban rögzített, tisztítóko-
rongokra vonatkozó összes egyéb
szilárdsági követelményt teljesíti.
A módosított szabvány megjelené-
sének várható idõpontja: 2007. 07.

2. TECHNOLÓGIA A termék
kedvezõ tulajdonságai, a magas
leválasztási teljesítmény és a
hosszú élettartam a következõ
technológiai paramétereken ala-
pul:
• A kemény és rideg ill. kemény és

szívós korundszemcsék egyedi
szemcsekombinációja.

• A feladathoz optimalizált töltõ-
anyag rendszer.

• Az alkalmazott szemcseméret.
• Az újszerû tisztítókorong sajto-

lási technika.
• A speciális, kettõs, növelt szakí-

tószilárdságú, impregnált üveg-
szövet erõsítés.

• A különleges hõkezelési techni-
ka.

Technika Mûszaki Szemle Innovációs Oklevél

GRANIFLEX, 
COMBI-MASTER 
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A lapunk megjelenésének 50.
évfordulója alkalmából meg-
hirdetett pályázatra érkezett
innovált termék, a Gránit Csi-
szolószerszám Kft. COMBI-
MASTER gyártmánya nyerte
el a Technika Mûszaki Szem-
le Innovációs Oklevelét, ame-
lyet a Mach-Tech 2007 kiállí-
táson adtuk át

TECHNIKA INNOVÁCIÓ

1. Mûszaki elõírások, tûrések
Mérettûrések ISO 13942 szerint:

Átmérõ: ± 2,5 mm
Vastagság: ± 0,4 mm

Furat: 22,23 +0,16mm
Axiális (TPL) és radiális ütés (futáspontosság):
TPL≥≥ 0,6 mm és TRL≥≥ 0,6 mm
Kiegyensúlyozatlansági elõírás 
ISO 6103 szerint: 
A vágókorongokra érvényes (szigorúbb)
elõírás: k = 0,2 

Szilárdsági elõírások EN 12413 szerint:
Biztonsági tényezõ S=3,5 (Legkisebb robbanási

sebesség: 150 m/s)
Egypontos oldalterhelés: 290N (Ez a szigorúbb, 

a tisztítókorongra vonatkozó elõírás)

1. ábra

2. ábra
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3. FELHASZNÁLHATÓSÁG: A ko-
rongok Fe + S + Cl mentesek, így
rozsdamentes ill. saválló acélok
megmunkálására is alkalmasak.

A termékcsalád legfõbb újdon-
sága a 3 az 1-ben használhatóság.
• vágás
• tisztítás (felülettisztítás, varrat-

tisztítás és sorjátlanítás)
• gyökölés

Az ívhegesztések gyökölési
munkafázisához, ill. nehezen
hozzáférhetõ helyeken végzett
tisztító köszörülési feladatokhoz a
jelenleg piacon elérhetõ tisztító-
korongok vastagsági mérete túl
nagy, így a felhasználók elterjed-
ten vágókorongokkal végzik eze-
ket a mûveleteket, ami munkavé-
delmi szempontból nem szabá-
lyos, és nem is biztonságos. 

A COMBI-MASTER koron-
gok szerszámcsere nélkül, haté-
kony és biztonságos megoldást
nyújtanak a gyökölési, tisztítási és
vágási feladatokra egyaránt.

A termék geometriájából adó-
dóan a kis kontaktfelület követ-
keztében jelentõsen csökken a gé-
pek teljesítményigénye és az al-
kalmazott nyomóerõ, ez gyors,
könnyû munkavégzést tesz
lehetõvé. 

A termékek egyenletes jó minõ-
ségét a cég teljes tevékenységére
kiterjedõ, átfogó, az ISO 9001:2000
szabványon alapuló minõségirá-
nyítási rendszer garantálja, mely
rendelkezik a nemzetközileg elfo-
gadott IQNet tanúsítvánnyal. 

A Granit Kft.  2004 októberé-
ben megkapta az OSA (Organi-
zation for the Safety of Abrasives,
csiszolószerszám gyártók nemzet-
közi, németországi központú biz-
tonságtechnikai szakmai szerve-
zete) tanúsítványát, mely szerint
termékei megfelelnek az európai
minõségi és biztonsági elõírá-
soknak és az OSA további szigorú
feltételeinek.

Termékeink teljesítményét
rendszeres felhasználási tesztek-
kel ellenõrizzük, szerkezeti acélon
és rozsdamentes acélon egyaránt,

összehasonlítva az iparág legma-
gasabb minõségi kategóriájába
tartozó gyártók termékeivel. Lásd.
3-7 ábrák.  

A Gm  (g/g) teljesítmény fak-
tor, (fémkopás tömege, korong
kopott tömegére vonatkoztatva)
mutatja, hogy a COMBI-
MASTER  egy kemény, más
gyártók korongjaihoz képest
jellemzõen 40-60%-al, de eseten-
ként több mint kétszeresével
hosszabb  élettartamú tisztítóko-
rong. A Zm (g/min) percenként
leválasztott tesztanyag tömege
15-18%-al magasabb, mint a más
gyártók korongjainál mért érték,
ami bizonyítja, hogy egy gyors le-
választású korong család. A ko-
rongok tömegének csökkenése és
az átmérõkopás sebességének ala-
csony értékei szemléletesen jel-
lemzik és alátámasztják a hosszú
élettartamot

A Gm  (g/g) teljesítmény faktor
értékei rozsdamentes és szerkeze-
ti acélon egyaránt magas, szerke-

zeti acélon más gyártókhoz képest
több mint kétszeres és a saját
Graniflex Plussz termékünkhöz
képest is legalább 70%-al maga-
sabb. A percenként leválasztott
tesztanyag tömege, az anyaglevá-
lasztási sebesség értékei, Zm
(g/min) rozsdamentes acélon
megegyezik a más gyártók ko-
rongjainál mért értékekkel, szer-
kezeti acélon, pedig 30-40%-al
magasabb. A Combi-Master ko-
rongokat tehát gyors leválasztás
jellemzi.

A hosszú élettartamot a per-
cenkénti átmérõ kopás, Dp
(mm/min), ill. a percenkénti ko-
rong tömegkopás, Zm (g/min)
alacsony értékei igazolják.     

A Gm  (g/g) vágott tömeg,
korong kopott tömegére vonat-
koztatott teljesítmény faktor érté-
ke a Granit Graniflex Plussz ter-
mékeihez viszonyítva rozsdamen-
tes acélon közel azonos, néhány
százalékkal alacsonyabb, rozsda-
mentes acélon 50-90%-al maga-
sabb értéket mutat, ami egy ke-
mény, hosszú élettartamú koron-
got jellemez. 

Szécsiné Kisbakonyi Erzsébet
Granit Csiszolószerszám Kft.

3. ábra

6. ábra

7. ábra

5. ábra

4. ábra

INNOVÁCIÓ TECHNIKA



A
világ nagy cégei folyama-
tos megújuláson mennek
keresztül, hogy tartsák a

lépést a konkurenciával, amely-
nek képviselõi már a vállalatveze-
tési módszerek innovációjának a
szükségességét is felismerték.
Kérdés, hogyan élnek ezzel a
lehetõséggel a kis- és középválla-
latok (KKV), pedig nekik is
lehetõségük van arra, hogy az
anyagiakon kívül esõ eszközökkel
megújuljanak. Vezetõ nyugati
szakemberek és iskolák egyre na-
gyobb lehetõséget látnak a KKV-
nél a folyamatos innovációra,
fõként a Knowledge Manage-
ment (KM – tudásgazdálkodás)
segítségével, s ennek szükségessé-
gét és mibenlétét naponta suly-
kolják is a KKV-k képviselõibe.
Olyan módszerekrõl van szó,
amelyeket tanítani kellene az
egyetemeken. Ezzel szemben az
egyetemeken a csak termék-
összeállítást, a mûszaki fortélyo-
kat oktatják a vállalkozás ügyme-
netének a megújítása helyett.

KREATÍV LÉTFORMA A KIS CÉ-
GEKNÉL A nyugati tudásgazdaság
és innováció szakemberei már azt
is észrevették, hogy a KKV-k szol-
gáltatják a legalkalmasabb talajt az
új, kreatív ötletek kidolgozásához,
ezért a tudással való gazdálkodás
könnyen létformává válhat náluk.
Az egész vállalatgazdálkodásnak
az innováció szolgálatába való állí-
tása a KKV-knél olyan új nyugati
„csodafegyver”, amitõl azt várják,
hogy megvédje a vállalkozásokat
az erõsödõ konkurencia-harcban.
A hazai KKV-k képviselõi nem
mindig vannak tisztában azzal,
hogy a nyugati cégek õket is szívós
versenytársakként tartják számon.
Ennek illusztrálására idézzük
Mario Bianchini, neves olasz KM-
szakértõ megállapítását, misze-
rint: „Az iparilag fejlett országok-
ban tudják, hogy a Kínával, Indi-
ával és az alacsony áron termelõ
kelet-európai országok teremtet-

te konkurenciá-
val szemben

csak a fo-

lyamatos innováció alkalmazásá-
val nyerhetik meg a versenyt.
Hangsúlyozottan igaz ez a KKV-k
esetében, amelyeknek csekély
lehetõségeik vannak tevékenysé-
güket alacsonyabb áron kihelyezni
más országokba.”

ÁTFOGÓ FOLYAMAT-MEGÚJÍTÁS A
vezetõ nyugati menedzsment-isko-
lák szerint a kizárólag csak termé-
kekben való gondolkodás hátul-
ütõje, hogy a konkurencia hamar
lemásolja az adott terméket, ezért a
KKV-knek nemcsak a termékek
technikai-technológiai fejlesztésé-
ben, hanem a vállalkozás minden
szintjén – fõleg a gazdálkodásban, a
szervezésben, a pénzforrások fel-
használási módjában, a vállalkozói
magatartásban, az ügyvitelben, a
marketing tevékenységben és a ve-
zetésben – innovatív magatartást
kell tanúsítani. Erre kiválóan alkal-
mas a kisvállalkozás, amelyben
nem kell hosszú idõt igénybe vevõ
piaci tanulmányokat készíteni és
elfogadtatni ahhoz, hogy a meg-
újulás bekövetkezzen. A termékek
piacra jutásához (time to market)
jóval rövidebb idõ is elég a KKV-
knél, amelyek eszközeik innovatív
felhasználásával elkerülhetik ter-
mékeik és szolgáltatásaik gyors el-
avulását. Ehhez a KKV-nak min-
denképpen el kell kerülnie a nagy-
vállalatoknál tapasztalt bürokrati-
kus gondolkodást és olyan munka-
környezetet kell kialakítania, amely
elõsegíti a folyamatos és naprakész
innovációt.

TUDÁSKEZELÉS ÉS INNOVÁCIÓ A
KKV könnyen motiválhatja mun-
katársait a folyamatos innovációra.
Ehhez az értékteremtés vágányai-
ra kell helyezni a vállalati kultúrát,
a meglévõ ismereteket, illetve a
vállalati gazdálkodás pénzügyi és
tudástõkéjét. A kiválóság és a te-
hetséggondozás jóval könnyebb

Megújulás a KKV-knél
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SME Dubaiban
A kis-és középvállalatok kapcsolatépítését
elõsegítõ SME-kiállítást ezuttal Dubaiban,
a World Trade Centerben rendezik meg
október 23-25-én. A hosszú, Nemzetközi
Stratégiai Partnerség és Üzleti Kap-
csolatépítõ Keresekedelmi Vásár nevet
viselõ rendezvény azért is bõvítheti a
vállalkozások partneri kapcslatait, mert
Dubai a világ harmadik legfontosabb
re-export központja, emellett az eddi-
gi 3 billió dollár befektetésének meg-
duplázását tervezik lakóépületek, ke-
reskedelmi és turisztikai létesítmé-
nyek megvalósítására. Ezekrõl a
nagyívû tervekrõl lesz szó a vásár kétnapos konferenciáján.  A kiállításra töb-
bek között a gépgyártás, a fémmegmunkálás, a raktározás, a gépjármûipar, az
elektronika, elektrotechnika, vegyipar, a gyógyszergyártás, a textilipar, a lo-
gisztika területérõl várnak importálókat és exportõrõket.



L
indauban (Németország)
1951 óta minden évben meg-
rendezik a Nobel díjas tudó-

sok és fiatal kutatók, tudósok talál-
kozóját. A természettudomány
egyes területeit (fizika, kémia és fi-
ziológia/orvostudomány) felölelõ
találkozók mellett 2004 óta köz-
gazdaságtudományi találkozót is
szerveznek. Az eseményeken az
eddigi évek alatt összesen 189 No-
bel-díjas tudós vett részt. A július
elsõ hetében megrendezett találko-
zóra minden évben 20-25 Nobel-
díjas tudóssal együtt mintegy öt-
száz fiatal tudóst hívnak meg.

Ebben az évben július 1-6. kö-
zött ötvenhetedik alkalommal
rendezték meg a tudósok hagyo-
mányos éves találkozóját. A talál-
kozó témája a fiziológia és orvos-
tudomány. A találkozón résztvevõ
18 Nobel-díjas tudós közül 14
elõadást tartott, többen kerek-
asztal beszélgetésen vettek részt;
idén a magyar származású Avram
Hershkót is az elõadók között ta-
láljuk. Az idei programban külön
is hangsúlyt helyeztek a termé-
szet- és társadalomtudományok
közti párbeszédre. A tudományos
programot kulturális és társasági
események gazdagították, ill. ezek
a programok tették lehetõvé a
személyes beszélgetéseket.

A Lindaui találkozókra a  fiatal
tudósokat a világ minden tájáról
várják, kiválasztásuk  két lépcsõ-
ben történik, ajánlás alapján, szi-
gorú feltételek mellett. Három

korcsoportban várják a jelölése-
ket: felsõoktatási intézmény hall-
gatói, doktori képzés hallgatói és
doktori fokozattal rendelkezõk.

A hallgatóság kiválasztásánál az
elsõ lépcsõben a kijelölt partner-
szervezetek állítanak jelölteket. A
második lépcsõben a Szervezõ-
bizottság választja ki véglegesen a
jelöltek közül a meghívandó
résztvevõket. A Találkozó szervezõ-
bizottsága országonként egy vagy
több szervezettel köt partneri
szerzõdést. 84 ún. academic am-
bassador végzi ezt a tevékenységet
összesen 43 országban. A szer-
zõdésben meghatározzák – többek
közt – a jelölhetõ fiatal tudósok szá-
mát is. Magyarországon 2006 óta a
Magyar Tudományos Akadémia a
hivatalosan megbízott jelölõ szer-
vezet. A szerzõdés szerint évente öt
részvevõt javasolhat, az 5 évente
(legközelebb 2010-ben) megrende-
zett interdiszciplináris találkozón
való részvételre pedig 7 személyt.

A jelölteket az MTA nyílt pá-
lyázat keretében választotta ki.
Idén a lehetséges magyarországi
jelöléshez képest háromszoros je-
lentkezés érkezett az egyete-
mekrõl és a kutatóintézetekbõl. A
pályázók közül a Semmelweis
Egyetem hallgatói ill. kutatói pá-
lyáztak a legeredményesebben:
Kocsis Adrienn, Mandl Péter,
Rosta Klára, Studinger Péter és
Treszl András vehetett részt ma-
gyarországi küldöttként a Nobel-
díjasok találkozóján.

egy kisvállalkozás kereteiben,
mint a tömegtermelésre szakoso-
dott nagyiparban.

Mértékadó tanulmányok rá-
mutatnak, hogy az elmúlt évszá-
zadban a vállalati menedzsment-
módszerek megújítása minden
más látható és elismert eszköznél
jobban segítette az innovációt. A
kiválóság elõtérbe helyezése
gyorsan sikeres lehet a KKV-ban,
mivel általában nincs akkora víz-
szintes hierarchia, mint a nagy
cégeknél. Ha a KKV a folyama-
tosan változó gazdasági-techno-
lógiai, pénzügyi és szabályozási
környezetet helyezi gondolkodá-
sa és tevékenysége középpontjá-
ba, a jól meghatározott feladatok
elvégzésére könnyen megtalálja a
legalkalmasabb személyt.

„LÁTHATATLAN NEMZETKÖZI-
SÉG” A szakértõk szerint az elszi-
getelt vidéki KKV-k könnyen az
innováció zászlóshajói lehetnek,
ha tudnak gazdálkodni a
különbözõ módon birtokukba ju-
tott tudással. Vidéken más típusú
kapcsolat van a KKV-k között,
mint a nagyvárosokban, ezért a
termékekrõl és szolgáltatásokról
gyakran megosztják egymással a
gondolatokat. A tudáscsere és az
új technológiák gyors megismeré-
se és felmérése a KKV-k számára
bárhol adott, így nem kell minden
áron a külföldi kapcsolatokat
erõltetni. Új fogalomként jelenik
meg ma a „láthatatlan nemzetkö-
ziség”, amely megkönnyíti az új
technológiák KKV-k általi megis-
merését – akár az internet révén
is. Természetesen nagyobb nyi-
tottság szükséges az egyetemi és
akadémiai kutatóintézetek részé-
rõl, hogy a jó ötletekkel rendel-
kezõ KKV-kkal közösen minél
több spin-off vállalatot hozzanak
létre. Ilyen szinten hatalmas
elõrelépés történt Nyugat-Euró-
pában az elmúlt tíz évben, de
megváltozott szemlélettel ez Ma-
gyarországon is pótolható. 

Békés Sándor
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Nobel-díjasok és fiatal 
tudósok lindaui találkozója
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E
urópában a K+F-intenzitás
(a GDP százalékában kife-
jezett K+F-kiadások) a ’90-

es évek közepe óta stagnál, mi-
közben az Unió fõbb versenytár-
sai – például Japán, Kína vagy
Dél-Korea – jelentõs mértékben
növelni tudták a kutatási-fejlesz-
tési ráfordításaikat – mindezt
Janez Potocnik tudományért és
kutatásért felelõs európai biztos
jelentette ki a közelmúltban A tu-
domány, a technológia és az inno-
váció fõbb adatai 2007-ben címû
kiadvány európai bemutatóján.
Potocnik az Európai Bizottság ál-
tal közzétett dokumentum követ-
keztetéseirõl szólva, hangsúlyoz-
ta, hogy csakis az Unió vállalatai-
nak nagyobb részvételével, illetve
a kormányok által a vállalkozá-
soknak nyújtott segítséggel lehet
végrehajtani az EU lisszaboni
stratégiáját.

A fõbb adatokat összefoglaló
2007-es kiadvány 1995-tõl 2005-ig
terjedõen mutatja be az európai
tudománnyal, technológiával és
innovációval kapcsolatos adatokat
és statisztikákat, de nem tartalmaz-
za az utóbbi két év kezdeményezé-

seit. A jelentésbõl kitûnik, hogy az
EU K+F-intenzitása a ’90-es évek
közepe óta stagnál. A 27 tagú Unió
területén 2005-ben a GDP 1, 84
százalékát fordították K+F-re, ami
jelentõsen elmarad az USA 2,67
százalékos, Dél-Korea 2,99 száza-
lékos, vagy Japán 3,17 százalékos
ilyen irányú kiadásai mellett. A ki-
advány kapcsán szakértõk figyel-
meztetnek, hogy az Unió 1995-
ben a GDP 1,80 százalékát költöt-
te K+F-re, s ehhez képest a 2005-
ös 1,84 százalék elenyészõ növeke-
désnek mondható.

A fentiek mellett a K+F-
befektések terén állandósult Eu-
rópa lemaradása az USA-val
szemben, ami a dokumentum sze-
rint fõképpen az EU és az Egye-
sült Államok közötti iparszerkezet
különbségének tudható be. Az EU
ugyanis kisebb csúcstechnológiai
ágazattal rendelkezik, holott ép-
pen ennek a szektornak nagyob-
bak a K+F-kiadásai. Ha a jelenlegi
tendencia folytatódik, a kutatási-
fejlesztési intenzitás tekintetében
a lendületesen fejlõdõ Kína 2009-
re utoléri az Uniót. Ugyanakkor
az EU nagy K+F-intenzitású tag-

államai – elsõsorban Ausztria, Né-
metország, Finnország és Dánia –
azt példázzák, hogy kivitelezhetõ a
kutatási-fejlesztési intenzitásnak a
GDP 2 százalékára, vagy akár 3
százalékára való növelése, illetve
szinten tartása.

Ma az Európai Unió úgy ítéli
meg, hogy vállalatainak pótlólagos
erõfeszítéseket kell tenni a K+F fi-
nanszírozására, mert az Unió és
fõbb versenytársai között a K+F-
intenzitásban tapasztalható eltérés
85 százaléka a magánszektor ki-
sebb részvételébõl adódik. Európa
vállalatai 55 százalékos részt vállal-
nak a K+F-befektetésekbõl, míg ez
az arány az USA-ban eléri a 64
százalékot. A fõbb adatokat össze-
foglaló programértékû kiadvány
rávilágít, hogy a magas K+F-
intenzitás akkor érhetõ el, ha a
nagy összegû magánszektorbeli
hozzájárulásokhoz nagy léptékû
közfinanszírozás társul. A fel-
lendülõ gazdaságok esetében a
kormány által biztosított K+F-
finanszírozás nélkülözhetetlen a
magánszektorhoz kapcsolódó
K+F-tevékenységek tudományos
és technológiai hátterének kialakí-
tásához és fejlesztéséhez.

(békés)K+F ráfordítás a GDP arányában

Vállalati K+F befektetés-növelést vár az EU

Magyarországon a vállalatok
csupán a hazai GDP 0,3 száza-
lékát költik K+F-re, miközben az
állam a GDP 0,7 százalékát.
Mindkét szám jóval alacsonyabb
az EU-átlagnál. Megvizsgálták a
17 K+F-re legtöbbet költõ vállalat
ilyen célú kiadásait és kitûnt,
hogy ezek a vállalatok árbevé-
telüknek csak 1,3 százalékát
forditják kutatás-fejlesztésre.

TECHNIKA INNOVÁCIÓ

Vállalati K+F befektetés-növelést vár az EU

Stagnálás ellen



A
jelentõsebb európai szakvá-
sárokról azoknak is ismerõs
a Wöhrle név, akik még

nem dolgoztak olyan neves intéz-
ményekben – hogy csak néhányat
említsünk: Daimler-Chrysler,
BMW, Opel, Bosch, Liebherr,
Bundesanstalt für Post- u. Tele-
kommunikation, Tübingeni Egye-
temi Klinika, Schweizer Bahn, stb.
– ahol a Wöhrle Strom-
versorgungssysteme GmbH szü-
netmentes tápegységeit használ-
ják.  A cég immáron több, mint 20
éve az egyik igen jelentõs szerep-
lõje a német és Nyugat-európai
piacnak, de megtalálhatók  termé-
kei az USA-ban éppúgy, mint a
Közel-Keleten. A cég szimbolikus
zászlaján a minõ-
ség, innováció és
megbízhatóság jel-
szava látható, amit
nem lehet nem
eléggé komolyan
venni. Az egyre
magasabb minõsé-
gi követelmények,
a mûszaki kultúra
hazai fejlõdése
szinte kikényszeríti
az egyre magasabb
színvonalú  termé-
kek „hadrendbe”
állítását, így az
ADDA Kft. (1124
Budapest, Fodor
u.90. info@adda.hu) közremûkö-
désével a Wöhrle cég is megjele-
nik a magyar piacon. 

Az alábbiakban a cég legújabb
termékcsaládját mutatjuk be, a
Trimod szünetmentes tápegység-
családot, amelynek megkezdték a
gyártását.  

A szerkezet – természetesen –
moduláris felépítésû, az eddigiek
alapján kialakult szabványméretû

szekrénybe szerelhetõ, és a koráb-
biaknak megfelelõen: könnyen
installálható. A moduláris techno-
lógia és a hot-swap funkció együt-
tesen garantálja a gyors és könnyû
karbantartást, továbbá lehetõvé
teszi, hogy tetszõleges redundan-
ciájú tápokat építsünk fel.  A
Trimod termékcsalád a moduláris
technológiának köszönhetõen
igen széles körben használható fel,
hiszen 8 – 30 KVA névleges telje-
sítményig létezik alapkiépítésben,
természetesen egy- és háromfázisú
bemenetekkel és hasonló kimene-
tekkel. Jellemzõ bemeneti teljesít-
ményfaktor > 0,99 %. A berende-
zést kétféle akkumulátorral szál-
lítják – a megrendelõ kívánsága

szerint, vagy az
un. Longlife –
Typ 1- vagy a na-
gyobb kisütési
áramot elviselõ
Typ 2-vel. Az
elõzõ élettartama
10 év, míg a má-
sodiké 3-5 év kö-
zött van. Termé-
szetesen mindkét
esetben függ az
élettartam a hasz-
nálattól, a kör-
nyezeti viszo-
nyoktól, de szo-
kásos üzemi kö-
rülmények kö-

zött erre lehet számítani. Az áthi-
dalási idõk szintén tág határok
között változtathatók. Szélsõsé-
ges példák: 250 perc egy 8 kVA
–ás berendezésnél 15 készlet Typ.
1- es akkuval és 6 perc ugyanez a
berendezés 1 készlet akkuval,
mindkét esetben 100 %- os ter-
helésnél. 

Egyedi kivitelezésnél termé-
szetesen a szekrények összekap-

csolhatók, kívánságnak megfelelõ
redundancia alakítható ki, továb-
bá az áthidalási idõk is növelhetõk
megfelelõ számú akkumulátor al-
kalmazásával.
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A Wöhrle megkezdte 
a Trimod gyártását
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A
John Crane a világ legna-
gyobb, elismerten piacve-
zetõ tervezõ és gyártó cége

a csúszógyûrûs tömítõ rendszerek
és kiegészítõ termékek piacán. A
legendás hírû céget 1917-ben
John Crane amerikai szivattyúja-
vító gépész alapította, aki megun-
ta, hogy a szivattyúban a zsinórt
állandóan cserélgesse, s ezért ta-
lálta fel a csúszógyûrûs tömítést,
amit aztán Angliában megvásárol-
tak. A cég által megvalósított fej-
lesztések elsõ fontos mérföldköve
a Ford T-modelljének a tömítése
volt. A John Crane hírnevét meg-
alapozó fejlesztések sorában ki-
emelendõ a turbókompresszorok-
nál elõször megvalósított száraz
gáztömítés volt, ami nem érint-
kezõ módon oldja meg a nagy
nyomású gáz tömítését. A cég az
ipar minden területén jelen van a
tömítéstechnikában. Legnagyobb
ügyfelei az olajipari egységek kö-
zül kerültek ki. Fõként a kõolaj-
finomítók és a vegyipari üzemek
említendõk, de a cégcsoport a ha-
jóiparban, valamint a gyógyszer-
iparban szintén jelen van. 

A szárazlemezes tengelykap-
csolók egy másik jelentõs termék-
csoportot képeznek a John
Crane-fejlesztések sorában. A vál-
lalatcsoport a leginnovatívabb-
ként elismert piacvezetõ a tömí-

téstechnikában, 30 százalékos
iparági részesedéssel.

Tóth Gábor, a John Crane Ma-
gyarország Kft. ügyvezetõje a cég
új budaörsi telephelyének avató-
ján a lapunknak adott interjújában
a magyarországi leányvállalat
ügyfélközpontú tevékenységérõl
nyilatkozott.

– A John Crane Magyarország
megalapításáról a vállalatcsoport
európai divíziója döntött 1998-ban,
mert úgy ítélte meg, hogy a magyar
piac mérete megkívánja egy leány-
vállalat létrehozását. A cég ügyeit
három munkatárs intézte. Ekkor a
Smith Group PLC megvásárolta az
elõzõ tulajdonos TI-tõl az összes
tömítéstechnikai céget – mondta a
kezdetekrõl Tóth Gábor.

Ë Hogyan bõvült ezután a cég
tevékenysége?
– Az említett folyamatok kö-

vetkeztében a cég átvett két mun-
katársat a Flexibox magyarországi
cégétõl, majd 2005 nyarán enge-
met neveztek ki ügyvezetõnek,
miután 2002-tõl mérnök-üzlet-
kötõként mutatkoztam be a cég-
nél. Úgy ítéltük meg, hogy a John
Crane-termékek javításában nagy
üzleti lehetõségek rejlenek. Egy
kicsit ez az én hátterem is karban-
tartó gépészmérnökként. Elõtte
autószerelõ technikusként végez-
tem, így közel állt hozzám a szer-
vizelés, a javítás. Tudom, hogy le-
het ezt jól csinálni, ezért indítot-
tuk el ezt a tevékenységet,
amelybõl mára folyamatos felújí-
tási megrendeléseink vannak. To-
vábbá Miskolcon az észak-ma-
gyarországi régióbeli jelentõs
ügyfeleink – alapvetõen a Bor-
sodchem és a TVK – folyamatos
és naprakész ellátását telephe-
lyünkön alkalmazástechnikai ta-
nácsadónk késedelem nélkül biz-
tosítja.

Ë  Mit tettek a folyamatos al-
katrész-ellátás biztosításáért?
– Már 2004-ben felmerült a

konszignációs raktár létrehozásá-
nak az ötlete. A naprakész alkat-
rész-ellátás, az azonnali csere ki-
küszöbölheti a 3-6 hetes várást,
ami a kõolajiparban dolgozó part-
nereinknek jelentõs jövedelem-
kiesést hozna. Két konszignációs
raktárt alakítottunk ki, így Száz-
halombattán és Tiszaújvárosban
az ügyfelek azonnal hozzájutnak
az alkatrészekhez.

Ë  Milyen módon segíti tevé-
kenységüket az, hogy új telep-
helyre költöztek?
– Csehországi székhelyû kelet-

európai igazgatóságunk úgy ítélte
meg, hogy a cégünk által megva-
lósított növekedés mellett az ed-
digi erõforrásaink kevésnek bizo-
nyulnak. Az elõzõ telephelytõl
eltérõen új bázisunkon az irodák
és a javító részleg végre egy he-
lyen koncentrálódott. Az utóbbi
idõszakban egyébként komoly,
évente 10–15 százalék közötti nö-
vekedést értünk el, és az európai
cégeink sorában is az elsõk között
vagyunk. Ez fõleg annak köszön-
hetõ, hogy – bármilyen nehézsé-
get leküzdve – ügyfeleink igénye-
it a leggyorsabban és leghatéko-
nyabban igyekezünk kielégíteni.

B. S.

Új telephelyen a John Crane Magyarország Kft.

Ügyfél a középpontban
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PPeesssszziimmiissttaa  mmeennddee-mmoonnddáákk,,
rriiooggaattááss  iiss  mmeeggeellõõzzttee  aa
HHaannkkooookk  TTiirree  dduunnaaúújjvváárroossii
ggyyáárráánnaakk  mmeeggiinndduulláássáátt,,  ppee-
ddiigg  aa  mmaajjddaann  11550000  ddoollggoozzóótt
ffooggllaallkkoozzttaattóó  mmooddeerrnn  üüzzeemm-
nneekk  iinnkkáábbbb  öörrüüllnnii  kkeelllleennee..

A
mikor  az 1941 óta mûködõ,
s mára a világ hetedik autó-
abroncs gyártójává emelke-

dett koreai Hankook Tire, öt
környezõ ország helyett Magyaror-
szágot választotta elsõ európai gyá-
rának színhelyéül, egyértelmû si-
kerként könyvelte el mindenki. Ad-
dig Európában mindössze kereske-
delmi, logisztikai és egy fejlesztõ
központjuk mûködött az évi 16
millió gumiabroncs európai piacra
szánt részének értékesítéséért. A
Ford, a Volvo, a Renault, a Volks-
wagen és újabban az Audi részére
gyártott, az európai igényekhez
igazított termékek távoli gyártását
megelégelvén döntöttek úgy, hogy
– kerül amibe kerül – 500 millió
euró, majd 130 milliárd forint be-
fektetéssel idehelyezik a gyártást,
közel az európai felhasználókhoz.
Dunaújváros ipari parkjában, Rác-
almáson azért is találtak jó helyet az
üzemnek, mert Dunaújvárostól
méltán remélhettek bizonyos szá-
mú képzett szakmunkást, mérnö-
köt, azután elkészült a városig az
autópálya és épült az új Pentele híd
is. Egy félszázezer négyzetméteres
üzem elsõ, százezer négyzetméteres
csarnokában, az alapkõ letétele
után egy évvel, június 26-án el is in-
dult a termelés 810 alkalmazottal,
akik között akkor csak 20 hatá-
rontúli magyar és 40-50 délkoreai
dolgozót foglalkoztattak. A magya-
rok közül 350-et Koreában képez-
tek ki többhónapos tanfolyamon. A
teljes létszám 1500 lesz, ezek 23

százaléka mérnök, a
többi dolgozó többsé-
ge érettségizett szak-
munkás lesz. „Rabszol-
gasorsról”, amirõl egy ko-
molytalan internetezõ be-
szélt, tehát szó sem lehet. A 120
ezer forintos munkás alapbér és a
tekintélyes bérkiegészítések mind-
ezt még csak aláhúzzák.

De lássuk, mi is készül itt?
A Hankook egy díjazott, kör-

nyezetbarát modellt, az Optimo
K415 és K715-öt hozta ide. Ezt a
gumit az elismert Stiftung
Warrentest német fogyasztóvé-
delmi szervezet díjazta alacsony
gördülési ellenállása és ugyancsak
alacsony károsító anyagtartalma
miatt. Az Optima a szilikon össze-
tevõt alkalmazó technológiának
köszönhetõen környezetbarát ter-

mék. Növelt tapa-
dási, fékezési tulaj-

donságai miatt pré-
mium gyártó új autók-

hoz is rendelik. Nem vélet-
len, hogy a gyártási technológia
részletei még  ma is titkosak, nem
is demonstrálják Dunaújvárosban.

Az 1500 dolgozó és további
300 beszállító cég foglalkoztatása
miatt természetesen a kormány-
zat a tíz milliárdos, három évre
szóló adókedvezménnyel együtt
25 milliárd forinttal támogatja a
beruházást, amennyiben a cég
szigorúan betartja a munkaügyi
elõírásokat. Az adókedvezményt
fejlesztési adókedvezmény címén
kapják, mint minden más vállalat,
vagyis a szûken vett magyar hoz-
zájárulás a beruházásának csak
10-12 százalékát teszi ki. Ahhoz
viszont, hogy idõvel, 2010-ben
évi 10 millió gumit gyárthassa-
nak, az említett 1500 fõre kell nö-
velni a létszámot. Ez nem lesz
könnyû. A szerzõdés szerint a
kormány kikötötte, hogy milyen
arányban kell alkalmazniuk fel-
sõfokú végzettségûeket, de hely-
ben lakók hiányában, bárhonnan
az országból, de esetleg az EU-
ból is felvehetnek dolgozókat,
akik számára lakótelepet is építe-
niük kell. Remélhetõleg a koreai
és a magyar hagyományos mun-
kastílus, szokásvilág is össze-
ötvözõdik a közös munkában.

Az elmúlt három évben 1000
milliárd forintot meghaladó ér-
tékben valósult meg beruhá-
zás nálunk közvetlen állami tá-
mogatással. A jelenleg folyó
ilyen tárgyalások hasonló be-
ruházásokat céloznak meg,
ami által 20 000 új munkahely
jöhet létre, közvetve pedig két-
szer ennyi. Az ezekhez nyúj-
tandó állami támogatás telje-
sen általános a világban is. Az
eddig bejött zöldmezõs beru-
házások többsége a kedvez-
mények megszünése után is
az országban maradt.
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Startolt a Hankook

Optimo K715

Optimo K415



AA  vviilláágghhíírrûû  nnéémmeett  BBoosscchh-
ccssooppoorrtt  EElleekkttrroommooss  KKéézziisszzeerr-
sszzáámm  ÜÜzzlleettáággaa  aa  kköözzeellmmúúlltt-
bbaann  BBuuddaappeesstteenn  iiss  mmeeggüünnnnee-
ppeellttee  ffúúrróókkaallaappááccssaaiinnaakk  ééss
ttaarrttoozzéékkaaiinnaakk  aa  7755  éévveess  sszzüüllee-
ttééssnnaappjjáátt,,  aammii  jjóó  aallkkaallmmaatt
sszzoollggáállttaattootttt  aarrrraa,,  hhooggyy  bbeemmuu-
ttaassssaa  lleeggúújjaabbbb  iinnnnoovvaattíívv  tteerr-
mméékkeeiitt  iiss..

A
mikor az alapító Robert
Bosch 1866-ban Stuttgart-
ban finommechanikai és

elektrotechnikai mûhelyként lét-
rehozta a patinássá vált vállalatot,
nem gondolt arra, hogy a gépjár-

mû- és ipari technika, valamint az
épületgépészet területén 2006-ra
egy 260 000 dolgozót foglalkozta-
tó, 43,7 milliárd eurós forgalmú,
3 milliárd eurót kutatásra fordító
világóriás alapjait rakja le. Az vi-
szont már a saját korában is való-
di forradalmat sejtetett, hogy
Robert Bosch 1928-ban bemutat-
ta innovatív, Forfex nevû hajnyíró
készülékét, melynek a markolatá-
ba elektromos motort épített.

Az 1932-es évben tartott lipcsei
vásáron a vállalat bemutatta az
iparosok szükségleteire mérete-
zett – fúrásra és vésésre egyaránt
alkalmas – fúrókalapácsainak a
biztonsági kuplunggal rendelkezõ
elsõ szériáját. A fúrókalapácsok di-
adalmenetét számos jelentõs tech-
nológiai évfordulóval lehet jelle-
mezni. Közülük kiemelendõ a

2003-as év, amikor beépítették az
elsõ vibrációs kontrollt az 5 kilós
fúrókalapácsba, valamint a 2005-
ös esztendõ, amely a Bosch világ-

elsõ, lítium ionos technológián
alapuló akkumulátoros kalapácsá-
nak, a GBH 36 V-LI Pro-
fessionalnak a nyitányát hozta.
Érdekesége, hogy a 36 voltos, líti-
um-ion akkumulátorokkal mû-
ködõ fúrókalapács éppen olyan ki-
magasló teljesítményt ért el, mint
a hálózatról mûködtetett leg-
erõsebb kilós társaik. Az Ixo nevû
akkumulátoros csavarhúzóból már
6 milliót gyártottak világszerte, és
három éve uralja az elektromos
kéziszerszámok piacát.

A Bosch új, 16 kilós vésõ-
kalapácsaként megismert GSH 16
újrarajzolja a nehéz bontáshoz al-
kalmas elektromos eszközök
egész piacát. Az ütõképes eszköz a
kemény beton rövid idõ alatti fel-
törésére a szakemberek kezébe
egy viszonylag könnyû szerszá-

mot ad, ami ugyanazt tudja,
akárcsak 24 kg-os társai. A
GSH 16-os közel 1 700 kilo-
gramm B 25/30-as betont ké-
pes egy óra alatt összezúzni, így
60 százalékkal haladja meg ver-
senytársainak a csúcsteljesít-
ményét. Az impozáns teljesít-
mény a 45 newtonméteres
ütõerõnek és az 1 750 wattos
motornak köszönhetõ.

Az új vésõkalapács a rezgés-
védelemben is új mércét állít,
ugyanis 10 m/s a négyzeten tel-
jesítményével kevésbé káros az
egészségre, így hosszú folya-
matos mûködtetésre is alkal-
mas. A gumibevonatú markolat
ergonómiája miatt a markolat
két kézzel is megfogható, a gép
kapcsolója pedig egy újjal is
könnyen mûködtethetõ. Az új
vésõkalapács az ellenálló mû-

anyagból készült, gurítható szer-
számkofferben egyszerûen szállít-
ható.

Békés Sándor
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Innovatív Bosch-kéziszerszámok

Jubiláló fúrókalapács



AA  hháárroomméévveennttee  DDüüsssseellddoorrffbbaann
mmeeggrreennddeezzeetttt  mmûûaannyyaaggiippaarrii
vviilláággvváássáárrrraa  22000044-eett  kköövveettõõeenn
iiddéénn  ookkttóóbbeerr  2244-3311..  kköözzöötttt
mmiinntteeggyy  22  990000  kkiiáállllííttóó  vváállllaallaattoott
ééss  ttööbbbb  mmiinntt  220000  000000  sszzaakkmmaaii
llááttooggaattóótt  vváárrnnaakk  ––  MMaaggyyaarroorr-
sszzáággoott  1111  vváállllaallaatt  448800  nnééggyy-
zzeettmméétteerreess  tteerrüülleetteenn  kkééppvviisseellii,,
aazz  uuttóóbbbbii  vváássáárrhhoozz  hhaassoonnllóóaann
lleeggaalláábbbb  eezzeerr  sszzaakkmmaaii  llááttooggaa-
ttóóvvaall  ––  aa  sszzeerrvveezzõõkk,,  hhooggyy  aa  tteelltt
hháázzaass  KK  22000077-eenn  bbeemmuuttaatthhaass-
ssáákk  aazz  öösssszzeess  iippaarráággrraa  kkiihhaattóó
mmûûaannyyaaggggyyáárrttááss  tteecchhnnoollóóggiiaaii
ttrreennddjjeeiitt..

P
eter Orth, a Német Mû-
anyagipari Szövetség ügy-
vezetõje a vásárszervezõk

budapesti tájékoztatóján kiemelte,
hogy 2005-ben világszerte 230
millió tonna mûanyagot gyártot-
tak, amelybõl 200 millió tonnát a
mûanyag alapanyagok tettek ki. A
gyártott mennyiség 2010-ig eléri a
304 millió tonnát, évi 5 százalékos
növekedéssel. Európa két évvel
ezelõtt 53 millió tonna mûanya-
got használt fel, személyenként
évente 93 kg-os fogyasztással –
többségében a csomagolóipar ré-
vén. Az újrahasznosítási arány 53
százalékot tett ki, miközben Nyu-
gat-Európában 22,4 millió tonna
mûanyaghulladék keletkezett.

A fenti csúcstrendeket tükrözi az
idei vásár technológiai, illetve
csomagolóipari bemutatója. Az
alap- és segédanyagok, félkész
termékek, mûszaki alkatrészek és
szálerõsített termékek terén nagy
jelentõségû az energia- és alap-
anyag-hatékonyság.  A gépek fej-
lesztésénél fontos szempont a
modularitás növelése a hajtás, a
vezérlés és a robottechnika alkal-
mazásánál a kedvezõbb kapacitás-
kihasználás érdekében. 

A K 2007 szakvásáron a terme-
lés egyharmadát felvevõ hagyo-
mányos csomagolóipari alkalma-
zások is elõtérbe kerülnek. A tö-
megtermékeknél újszerû az intel-
ligens fóliák és címkék alkalmazá-
sa, mert az élelmiszerek frissessé-
gét jelzik, de ugyanakkor a meg-
felelõ szállítási feltételek ellenõr-
zésére szintén alkalmasak.

(békés)

Mûanyagipari csúcstechnológia 

K 2007
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MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  11999900-ttõõll  bbee-
sszzééllhheettüünnkk  ppiiaaccggaazzddaassáággrróóll..
KKeezzddeettbbeenn  aa  mmaarrkkeettiinngg  sszzeemm-
lléélleett  aa  vváállllaallaattookk  éélleettbbeenn  mmaarraa-
ddáássáánnaakk  kkéérrddééssee  vvoolltt,,  jjeelleennlleegg
ppeeddiigg  aa  ttúúlléélléésséénneekk  zzáállooggaa..

H
azánkban az utóbbi 15–20
évben gyökeresen megvál-
toztak a piaci viszonyok. A

változások magukkal hozták a ha-
zánkba beáradó nagymennyiségû
tõkét, multinacionális vállalatokat,
gyárakat, valamint ipari-kereske-
delmi vállalkozásokat. 

Ebben a robbanásszerû növe-
kedésben, változásban a külföldi
nagyvállalatok olyan technológiá-
kat hoztak magukkal, amire sok
esetben a magyar ipar még  nem
volt felkészülve, esetenként nem
is rendelkezett azzal.

Ez idõtájra tehetõ azon ipari-
kereskedelmi cégek mûködésének
kezdete, melyek az új, zöldmezõs

beruházások illetve fejlesztések
által megnõtt kereslet hatására jó-
kora forgalmat bonyolítottak, és
évi 30-40 %-os forgalomnöveke-
dést értek el. Õk mostanra több
sok százmilliós, sok esetben milli-
árdos éves árbevételû vállalatokká
nõtték ki magukat. Ez a fejlõdés
napjainkban sem állt meg, de a
gazdasági mutatókat elemezve el-
lenvetés nélkül ki lehet jelenteni,
hogy stagnál, a magyar ipar ter-
melése. A globalizáció, az adózási
szabályok kedvezõtlen alakulása

révén, ebbõl követ-
kezõleg az olcsóbb
munkaerõ végett,
több termelõ vállalat
döntött úgy, hogy ke-
letebbre (Ukrajnába,
Romániába, stb.) he-
lyezi át termelését
gazdaságossági szem-
pontból. Természe-
tesen nem lehet általánosítani,
mert látva az itt maradt nagyszá-
mú, valamint a hazánkban befek-
tetõ nagyvállalatok fejlesztéseit,
levonható a következtetés, misze-
rint sokan elégedettek a hazai
adottságokkal és itt folytatják si-
keres tevékenységüket.  

HOGYAN KAPCSOLÓDIK IDE A

MARKETING? Manapság az ügyfe-
lekért folyó küzdelemben, a kiéle-
zett versenyben mindenképpen
szükség van a vállalatok marketing
szemléletû gondolkodására és ma-
gatartására.

Nincs Magyarországon az ipari
szektorban megfelelõen kialakult
marketing kultúra, koncepció.

Sokan csak eladni akarnak, és
nem a valós piaci igényeket kielé-
gíteni.

Tapasztalataim szerint az ipari
vállalkozásoknak az esetek 70 szá-
zalékában NINCS, vagy elenyészõ
a  tudatos marketingre fordított fi-
gyelme.

Szeretném, hogy aki ezeket a
sorokat olvassa, tisztában lenne
cége marketing tevékenységének
súlyával, marketing koncepciójá-
nak szükségességével, vagy he-
lyességével. Továbbá azzal, hogy
egy kis idõ-, és pénzráfordítással,
mennyivel jobb véleménye lesz
partnerének a cégérõl, vagy adott
esetben új ügyfeleket szerezhet.  

Nézze meg, mit tud egy kicsit
jobban csinálni, mivel vonhatja

magára potenciális
ügyfelei figyelmét,
mivel tud több pénzt
hozni vállalkozásá-
nak, mit kell tennie a
sikeres marketing
eszközök mûködteté-
sének érdekében. 

Tisztáznia kell,
mit is szeretne elérni

vállalkozásával? Vezetõ piaci po-
zíciót? Extraprofitot? Magasabb
árrést? Növekedést? Ismertséget?
Vevõi megelégedettségét? Nem
az elbocsátás és a megszorítás az
egyetlen megoldás. Sok vállalko-
zás fél az innovatív, kreatív
ötletektõl, mert van egy rossz
„beidegzõdése” a változással, újí-
tással szemben.

Úgy gondolom, hogy nem sza-
bad gátat vetni ezeknek a szem-
pontoknak és merni kell, ki kell
próbálni új dolgokat, egy kis színt
igenis bele szabad vinni a napi
szürke rutinmunkába, és nem sér-
tõdik meg az ügyfél, ha kap egy ak-
ciós ajánlatot, vagy valamilyen
ajándékot vásárlása után, de attól
sem, ha a kiküldött – esetenként –
nagy értékû számlán megköszöni a
vásárlást, és alkalmasint megkérde-
zi vevõjét az elégedettségérõl. Nos
kedves olvasó, ez az, amihez a mar-
keting segítséget ad. Igen, fontos,
legalább annyira fontos, mint a jó
könyvelés, a pontos tervrajz, a rak-
tározás, az értékesítés, vagy mint a
megfelelõ szakemberek kiválasztá-
sa, és még sorolhatnám. Ön szerint
mûködhet-e, pontosabban fogal-
mazok, sikeresen mûködhet egy
vállalkozás bármelyik – ezen té-
nyezõk – hiánya, vagy emberei
gyenge teljesítménye nélkül?

Valószínûleg megfogalmazó-
dott a tipikus válasza: eddig is
boldogultunk. Valószínû, de az is
elképzelhetõ, hogy Ön jó helyen

Megnyerni a partner elégedettségét és bizalmát

Marketing-szemlélettel
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volt jó idõben. Azonban az is egé-
szen biztos, hogy amit eddig tett,
abban van némi marketing, hiszen
vállalkozást mûködtet, vagy dolgo-
zik benne. Igen biztosan van, mert
Ön terméket gyárt, forgalmaz,
szolgáltat, megállapít egy árat eze-
kért, értékesít, megválasztja a cél-
piacát, és lehet, hogy hirdet is …
és az is megeshet, hogy mindezt
ösztönösen teszi. De mindez

hosszú távon nem képezheti válla-
lati stratégiájának részét. Vannak
olyan vállalatok, akik ezt tudatosan
és jól teszik, ezáltal nagyon is, jól
befolyásolják a piacukat. 

Remélem, egyre többen érzé-
kelik, hogy a marketing egy olyan
új filozófia, amivel elõbbre vihetik
vállalkozásukat.

Tisztában vagyok azonban az-
zal, hogy, mint minden másban,

ebben a témakörben sem lehet
merõben új dolgokat kitalálni, de
a meglévõ eszközöket jól kihasz-
nálva, mûködtetve, fejlesztve,
megújítva, talán egy kicsit más-
képp, vagy jobban odafigyelve
többet tehet Ön is vállalkozása
hosszú távú sikeres mûködéséért.

Belák Zoltán
belak.zoltan@yourcontact.hu



AA  ggaazzddaassáággii  éélleett  kküüllöönnbböözzõõ
tteerrüülleetteeiinn  ––  tteerrmmeellééssii,,  kkeerreess-
kkeeddeellmmii,,  iippaarrii  ééss  mmeezzõõggaazz-
ddaassáággii  ffoollyyaammaattookk  sszzeerrvveezzéé-
sséénnééll  ––  mmaa  mmáárr  ggyyaakkoorrllaattiillaagg
eellkkeerrüüllhheetteettlleenn  aa  mméérrlleeggeekk  aall-
kkaallmmaazzáássaa..

A
z elsõ kérdés többnyire
csak az, hogy hiteles vagy
nem hiteles mérleg szüksé-

ges-e  az adott folyamatban. A
második kérdés az lehet, hogy
mobil mérleg vagy helyhez kötött
szolgálja-e gazdaságosabban a be-
ruházó érdekeit. A  hagyományos,
helyhez kötött mérleggel szem-
ben a mobil mérleg elõnye, hogy
egyben szállítóeszköz is, ami el-
látja az anyagmozgató/szállító/
árutovábbító funkciót ugyanúgy,
mint a mérleg feladatát.

Tíz-tizenöt évvel ezelõtt még
csak a darumérleget, mérleges
raklapemelõt, késõbb a homlokra-
kodóba épített mérleget sorolhat-
tuk  a mobil mérleg kategóriába;
mára ez a termékcsoport  további
típusokkal, a korábban is haszná-
latosak pedig korszerûbb, ponto-
sabb változatokkal bõvültek. Né-
hány járatos típusról  röviden:
• darumérleg: bármely daru hor-

ga és a megemelendõ/mérendõ
áru közé akasztható szerkezet

• homlokrakodóba épített mér-
leg: ömlesztett anyagok szállí-
tóeszközre történõ felrakása
közben  méri és összegzi a fel-
rakott anyagot

• békamérleg = mérleges kézi
raklapemelõ: mérleggel egybe-
épített kézi mozgatású  raklap-
emelõ/-mozgató/-mérlegelõ
eszköz

• targoncamérleg: a gyalogkísére-
tû targoncáktól kezdve a 6-8

tonnás, különbözõ adapterekkel
ellátott  nagyberendezésekig va-
lamennyi utólag is ellátható
mérleggel; pl. az emelõvilla
mérleges villára cserélhetõ,
vagy  a villaasztalba  építenek be
mérleget. Külön megemlítendõ
a hidraulikus targoncamérleg,
melynek egy új, nagypontossá-
gú típusát a késõbbiekben rész-
letesebben ismertetjük.

• jármû fedélzeti mérleg (on-
board mérleg): a mérleg a jár-
mû alvázába vagy emelõszer-
kezetébe van beépítve, tehát a
rakományt folyamatosan méri
szállítás közben is.
A mobil mérlegek az utóbbi

években egyre  szélesebb körben
váltak ismertté, így egyre több
szakember van tisztában azzal,
hogy szinte minden  ipari/keres-
kedelmi mérlegelési feladatra lé-
tezik mobil mérleg. Ezek a kor-
szerû berendezések manapság
már a helyhez kötött mérlegek
szinte valamennyi klasszikus tu-
lajdonságával rendelkeznek: így a
pontosság, hitelesíthetõség, adat-
feldolgozás, adattovábbítás, rob-
banásveszélyes környezetben való
alkalmazhatóság szempontjából –
néhány speciális eset kivételével –
azokkal egyenrangúak.

A MOBIL MÉRLEGEK GAZDASÁGI

ELÕNYEI A mobil mérlegek alkal-
mazása idõ- és pénzmegtakarítást
jelent: 

A = Mérések száma óránként
B = Idõmegtakarítás mérésenként 
C = Munkanapok száma évente 
D = Napi munkaóra 
E = Bérköltség/óra Ft.-ban 

Legyen egy raktárban átlagban
óránként 3 mérlegelés. Minden
raklapot kézi raklapemelõvel egy
hagyományos, helyhez kötött
mérleghez kell vinni. Ez a folya-
mat 1 perc és 20 másodpercig
tart; a mérlegelési folyamat ön-
magában 30 másodpercig (bele-
értve a leengedést, a raklapemelõ
kihúzását, a mérleg kezelését, a
raklapemelõ visszatolását, meg-
emelését és a raklap visszaszállítá-
sát). További kb. 10-20 másod-
percre van szükség, hogy a rakla-
pot a mérlegen korrekt módon el-
helyezzék. Mindezt egy mérleges
raklapemelõ (békamérleg, mérle-
ges raklapszállító) alkalmazásával
20-30 másodpercen belül el lehet
végezni. 

Megtakarítások évente, forint-
ban a mobil mérleggel megtakarí-
tott idõ és a napi ill. óránkénti
mérések számának függvényében
250 munkanap évente, 8 órás
munkanap, 1000.- Forint/óra
bérköltséggel

Megjegyzendõ, hogy a kizáró-
lag az idõmegtakarításból adódó,
önmagában sem elhanyagolható
tekintélyes összegen túlmenõen
egy esetleges munkafolyamat-át-
szervezés kapcsán a hagyományos
mérleg(ek) áttelepítése további
jelentõs költséggel járhat – mobil
mérleg esetében ez is megtakarít-
ható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK A mo-
bil mérlegek legfõbb alkalmazási te-
rületeként a szakirodalom néhány
évvel ezelõtt még a logisztikát jelöl-
te meg, de ma már a különbözõ ter-

TECHNIKA MÉRÉSTECHNIKA

Minden ipari, kereskedelmi, mérlegelési feladatra

Mobil mérlegek
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(A×B)Megtakarítás = ×C×D×E
60

(3×1,5)Megtakarítás = ×250×8×1000=
60

= 150.000,- Forint évente
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melési folyamatokban (darabszámlá-
lás, termelésirányítás, anyagkompo-
nensek összemérése/ kiadagolása
stb.), a mezõgazdaságban (helyszíni
árufelvásárlás, raklapok, kalodák
árumennyiségének egalizálása)  vagy
leltározásnál is rohamosan terjed al-
kalmazásuk.

A homlokrakodóba épített
mérlegek gyártói közül néhány
(pl. a finnTamtron cég is) már
hitelesíthetõ változatot is kínál,
komoly versenytársként fellépve
az ömlesztett anyagok mérése te-
rületén  a hagyományos hídmér-
legekkel szemben.

A jármû fedélzeti mérlegek
„karrierje” az utóbbi néhány évben
indult. Az általában mûholdas
flottakövetõvel is felszerelt külön-
bözõ szállítójármûveket szinte el-
képzelhetetlen mennyiségben lát-
ják el egyre pontosabb mérlegek-
kel: Finnországban több mint 200
tejbegyûjtést végzõ tartálykocsi al-
vázába van hitelesített mérleg be-
szerelve (9°-os ferdeségig hitelesen
mér!). A különbözõ kialakítású hul-
ladékszállító jármûvekbe szerelt
mérlegek  a hulladékgyûjtõ tartá-
lyok vagy konténerek egyenkénti
mérését – és ezáltal a háztartások
és/vagy üzemek által „termelt” hul-
ladék elszállítási díjának tömegala-
pú számlázását – teszik lehetõvé.

LEGÚJABB TÍPUSOK Minden jel
szerint tovább fogja bõvíteni a mo-
bil mérlegek alkalmazóinak körét
az a két új konstrukció, melyet a
RAVAS cég – és magyarországi
forgalmazója, a Prominens Kft. –
ez év elején mutatott be a szakmai
közönségnek: a forradalmian új

koncepción alapuló, szabadalmaz-
tatott,  kézi raklapemelõbe épített
terhelésmérõ – a RAVAS1, vala-
mint a 0,2% (2 ezrelék) pontossá-
gú, szintén szabadalommal védett
RCS PLUS típusú hidraulikus
mérleg.

A RAVAS-1 típus egy kézi
raklapemelõ mérleg („békamér-
leg”), ami az
alváz defor-
mációját méri.
Amikor a te-
her rákerül a
villákra, a rak-
lapemelõ al-
váza kis mér-
tékben defor-
málódik. Egy,
a RAVAS-1 fejrészébe épített
érzékelõ egység méri ezt a defor-
mációt és ez által a felemelt tömeg
értékét.

Ezt a tömegértéket mutatja a
raklapemelõre szerelt, LCD kijel-
zõvel ellátott mûszer. 

Tekintettel arra, hogy a raklap-
emelõ villáiba nincsenek mérleg-
cellák beépítve, a RAVAS-1 gyakor-
latilag elnyûhetetlen; a mérleg élet-
tartama megegyezik a raklapemelõ
élettartamával. E koncepció továb-
bi lényeges elõnye, hogy a raklap-
emelõ villák méretei nem változ-
nak, ezáltal alacsony vagy zárt rak-
lapok emelése és egyidejû mérése
könnyen megvalósítható. Kis önsú-
lya (54 kg) következtében könnyen
feltehetõ teherautók platójára. Vé-
gül, de nem utolsósorban ára lénye-
gesen alacsonyabb az ismert béka-
mérlegek áráénál.

A RAVAS-1 a terhet 5kg-os
osztásértékkel méri + 20 kg-os tû-

réssel. Ez elegendõ egyszerû
ellenõrzõ mérésekhez, úgymint:
teherautók platóján, áruátvevõ
helyeken a rakomány össztöme-
gének megállapítására, vagy a túl-
terhelés megakadályozására. A
RAVAS-1 ideális alapmodell
mindazoknak, akik meg akarják
tapasztalni a mobil mérlegek elõ-
nyeit. (További információk a
www.prominens.hu weboldalon)

Az RCS PLUS egy olyan pon-
tos és alacsony árfekvésû hidrauli-
kus targoncamérleg, amely pon-
tosabb az összes eddig ismert hid-
raulikus mérlegnél. Maximális hi-
bája a végérték 0,2%-a; azaz egy
2500 kg-os terhelhetõségû tar-
goncánál +/- 5 kg,  osztásértéke 2
kg. A hidraulikus mérleg  gyakor-
latilag elnyûhetetlen, mert a
nyomásérzékelõ nincs kitéve üt-
közésnek, súrlódásnak vagy bár-
minemû erõhatásnak.

Az RCS PLUS egy, a targonca
hidraulikus rendszerébe épített
blokkhoz csatlakozó  érzékelõ se-
gítségével a hidraulika  nyomását
méri. A mérlegelés az új hidrauli-
kus mérleggel maximálisan fel-
használóbarát. A mérés a villákra
helyezett tömeg egy elõre meg-
adott magasságba (u.n. referen-
cia-magasságba) történõ feleme-
lésével kezdõdik. Ezt a referencia-
magasságot a targoncaoszlop álló
valamint a mozgó részére ragasz-
tott két jel egy vonalba kerülése
jelzi. A rendszert a kijelzõn levõ
gomb megnyomásával hozzák
mûködésbe: ekkor a villák a rajtuk
levõ teherrel néhány másodpercig
automatikusan süllyedni kezde-
nek kb. 20 cm hosszan.

MÉRÉSTECHNIKA TECHNIKA

Mérlegelések száma  
P   1x /  5x / 10x /  25x / 1x/ óra 2x/ óra 5x/ óra 10x/ óra

nap   nap   nap   nap 

e 2,5 10.416.- 52.083 104.166.- 260.416.- 83.333.- 166.666.- 416.666.- 833.333.-  

r 2,0  8.333.- 41.666.-  83.332.- 208.333.- 66.666.- 133.333.- 333.333.- 666.666.-  

c 1,5  6.250.- 31.250.-  62.500.- 156.250.- 50.000.- 100.000.- 250.000.- 500.000.-  

e 1,0  4.166.- 20.833.-  41.666.- 104.166.- 33.333.- 66.666.- 166.666.- 333.333.-  

k 0,5  2.083.- 10.417.-  20.833.- 52.083.- 16.666.- 33.333.-  83.333.- 166.666.-  



AA  NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss,,  aa  ggrraaffii-

kkaaii  rreennddsszzeerrtteerrvveezzééss  vviilláággvvee-

zzeettõõ  ccééggee,,  bbeejjeelleenntteettttee,,  hhooggyy  aa

tteesszztteekkhheezz,,  vveezzéérrlléésshheezz  ééss  bbee-

áággyyaazzootttt  rreennddsszzeerr-ffeejjlleesszzttééss-

hheezz  kkéésszzüülltt  LLaabbVVIIEEWW  ggrraaffiikkuuss

ffeejjlleesszzttõõii  ffeellüülleett  úújj  vveerrzziióójjaa  iimm-

mmáárr  aa  WWiinnddoowwss  VViissttaa  ooppeerráácciiooss

rreennddsszzeerr  aallaatttt  iiss  hhaasszznnáállhhaattóó..  

A
z NI LabVIEW 8.2.1 a
fejlesztõi környezetet, va-
lamint a kapcsolódó alkal-

mazási szoftvert is egyaránt tar-
talmazza, beleértve a LabVIEW
Real-Time és a LabVIEW FPGA
modulokat is. Az NI emellett új
32 bites és 64 bites hardver-
illesztõ-programokat is piacra
dobott, melyek a Windows Vista
32 bites és 64 bites verziója alatt
is támogatottak. Az NI elõször kí-
nál PXI beágyazott vezérlõket,
melyekbe alapértelmezett operá-

ciós rendszerként a Windows
Vista-t telepítették..

Mivel a LabVIEW
8.2.1 ütemezett karban-
tartási verzió szerepét is

ellátja, hibajavításokat is
tartalmaz a teljesítmény és
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A National Instrume
programja támogatj

TECHNIKA MÉRÉSTECHNIKA

Ezen szabályozott süllyedés
közben az RCS PLUS többször
megméri az olajnyomást a hidra-
ulikában. A  mérési adatok birto-
kában a mûszer szoftvere  kiszá-
mítja a villán lévõ teher pontos
tömegét, amely  az LCD kijel-
zõvel ellátott, a fülkében elhelye-
zett  mûszeren leolvasható.

Az RCS PLUS   targoncákkal
mozgatott áruk emelése és szállí-
tása közben végzett   tömegmé-
résre kiválóan alkalmazható:  a ra-
komány súlyának mérésére áru-
átvevõ helyeken, túlterhelés meg-
akadályozására, raktárellenõrzés-
re, készletfelmérésre stb. Az RCS
PLUS megrendelhetõ a RAVAS
cég magyarországi forgalmazójá-
nál, a Prominens Kft.-nél (www.
prominens.hu) valamint a targon-
cák forgalmazóinál.

Beznóczky Antal
Prominens Vállalkozó és

Kereskedõ Kft.

RCS PLUS mû-
szer és hidraulikus
blokk

Rakomány súlyának meghatározá-
sa, túlterhelés megakadályozása

Immár az új Microsoft operációs rendszerrel 



megbízhatóság javítása érdekében.
A Windows Vista mellett a
LabVIEW 8.2.1 továbbra is támo-
gatja a Windows XP és Windows
2000, illetve a Mac OS X és
Linux® operációs rendszereket. A
LabVIEW 8.2.1 programot az NI
Standard Service Program (SSP)
tagjai letölthetik az NI Services
Resource Centeren keresztül.

A Microsoft operációs rend-
szerek családjának legújabb tagja,
a Windows Vista, 2007. eleje óta
áll a felhasználók rendelkezésére.
A Vista egyik fontos sajátossága,
amely a mérnökök és kutatók szá-
mára is kiemelten fontos, az a
biztonság, mely egy új, UAC
(User Account Control) néven is-
mert felhasználói privilégium ké-
pében ölt testet. Az UAC célja

megakadályozni, hogy víru-
sok és ártó szándékú szoft-
verek eltéríthessék a számí-
tógépet. A küldetéskritikus
rendszereket építõ vagy
gyártósorokat és gyártási
tesztrendszereket ellenõrzõ,
LabVIEW környezettel és
kapcsolódó National Instru-
ments szoftverrel rendelkezõ
mérnökök és kutatók sokat
profitálhatnak abból, hogy a
Vista készítésekor a tervezõk
a biztonság kérdésére külö-
nös hangsúlyt fektettek. A
LabVIEW 8.2.1 a Lab-
VIEW 8.2.0 megoldás új
funkcióit és javításait bõvíti
azzal, hogy kompatibilis a
Windows Vista biztonsági
módosításokkal is.

A Windows Vista második
kulcsfontosságú jellemzõje az,
hogy 32 és 64 bites változat-

ban egyaránt rendelkezésre áll – a
mérnökök és kutatók pedig azt a
verziót telepíthetik, amely megfelel
saját számítógépük processzorának.
Bár a LabVIEW 8.2.1 és más 32
bites alkalmazások szoftvercsomag-
jai a Microsoft kompatibilitási
technológiájának köszönhetõen
rendeltetésszerûen használhatók
Windows Vista rendszeren, a Win-
dows e verziójához 64 bites
illesztõprogramokra van szükség. A
National Instruments idõt és ener-
giát nem kímélve fejlesztette ki a
meglévõ 32 bites illesztõ-
programok Windows Vista rend-
szert támogató frissítéseit, illetve a
Windows Vista x64 Edition, a Vista
64 bites változatát támogató 64 bi-
tes hardverillesztõ-programjait.

„A National Instruments to-
vábbra is az elsõk között kínál
olyan megoldásokat, amelyek
kompatibilisek a legújabb PC
technológiákkal, köztük a Win-
dows Vistával” – mondta Tim
Dehne, az NI kutatás-fejlesztés
részlegének igazgatóhelyettese.
„Fontos, hogy a Windows Vista
32 és 64 bites verziójához egy-
aránt kínáljunk támogatást, hi-
szen az NI valóban hisz abban,
hogy az ügyfélnek jogában áll a
számára legmegfelelõbb rend-
szert választani.”
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nts LabVIEW 8.2.1
a a Windows Vista-t

MÉRÉSTECHNIKA TECHNIKA

is használható a LabVIEW termékcsalád

A LabVIEW 8.2.1 szoftver és a
National Instruments hardver-
illesztõ-programjainak birtoká-
ban a szakemberek immár fej-
lesztési és telepítési platform-
ként egyaránt használhatják a
Windows Vista rendszert teszte-
lési, vezérlési és tervezési mun-
kafázisokhoz.
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AA  kkéésszzüülléékkeekk  eeggyymmáássrraa  ggyyaa-
kkoorroolltt  hhaattáássáávvaall  aa  ttuuddoommáánnyy
ssppeecciiáálliiss  tteerrüülleettee,,  aazz  eelleekkttrroo-
mmáággnneesseess  öösssszzeefféérrhheettõõsséégg
((EEMMCC))  ffooggllaallkkoozziikk..  EEnnnneekk
eeggyyiikk  áággaa  aa  kkéésszzüülléékkeekk  áállttaall
kkiibbooccssááttootttt  eelleekkttrroommáággnneesseess
zzaavvaarrookk,,  mmáássiikk  áággaa  ppeeddiigg  aa
kkéésszzüülléékkeekk  eelleekkttrroommáággnneesseess
zzaavvaarrookkrraa  vvaallóó  éérrzzéékkeennyyssééggéé-
nneekk  mmeegghhaattáárroozzáássaa..

A
TÜV Rheinland Csoport
tagjaként tevékenykedõ
MEEI Kft. EMC vizsgálatai

a 90-es évek elsõ feléig még csak a
rádiózavar-mérésekre korlátozód-
tak, de ezt követõen teljes intenzi-
tással kapcsolódtak be a zavarkibo-
csátási és immunitási vizsgálatokat
felölelõ EMC mérésekbe.

Az azóta eltelt idõben – egy
3,5m x 3,5m x 2,4 méteres Siepel
és egy 1,8m x 1,8m x 2,2 méteres
Siemens árnyékolt kabinnal, vala-
mint R&S mérõvevõkkel – több
ezer vizsgálatot végeztek el a ház-
tartási készülékek vezetett zavar-
kibocsátásának és zavarteljesítmé-
nyének ellenõrzésére.

További fejlõdést jelentett a su-
gárzott zavarok mérésére szolgáló
3 és 10 méteres szabadtéri mérõ-
terület megépítése, valamint a
szabványos immunitási vizsgála-

tok elvégzésére való alkalmasság
kialakítása. 

A közelmúltban átadott mérõ-
csarnokban kifejezetten nagy mére-
tû berendezések is vizsgálhatók, a
külsõ környezeti elektromágneses és
idõjárási hatások kizárása mellett. A
reflexiómentes csarnokban a mérési
távolság 10 méter, az üzemi frekven-
cia 30-18000 MHz. A mérõcsarnok
mellett szabadtéri referencia-mé-
rõhely is rendelkezésre áll.

IMMUNITÁSVIZSGÁLAT ESZKÖZEI

Érdemes kiemelni az elektromág-
neses térrel szembeni immunitási
követelmények betartásának vizs-
gálatára szolgáló eszközparkot. Ez
egyrészt az említett reflexiómentes
mérõcsarnokból, másrészt egy
Messelectronics Berlin 1250 típusú
GTEM (Gigahertz Transverse
Electromagnetic) cellából áll. Ezzel
nagyméretû berendezések besugár-
zását is el tudják végezni, egészen 4
GHz-ig, ami különösen fontos pél-
dául az orvosi készülékek immuni-
tási vizsgálatánál. Az általános 3-10
V/m térerõsségen túl – kisebb ké-
szülékeknél – 70 V/m térerõsség is
elõállítható a GTEM cellában.

A társaság – termékcsoportok
szerinti felosztásban – az alábbi
fõbb készülékcsoportok EMC
vizsgálatait végzi el:
• háztartási és hasonló jellegû készü-

lékek, berendezések, egységek,
• ipari elektronikus készülékek

(gépek, vezérlõk, szabályozók),
• gyógyászati készülékek,
• információtechnikai berendezések,
• fénytechnikai eszközök,
• szórakoztatóelektronikai készü-

lékek,
• rádió-távközlési berendezések,

végberendezések (nem teljeskö-
rûen),

• kötött pályás és közúti jármûvek.

KÖLTSÉGES BERUHÁZÁS VAGY

JELENTÕS MEGTAKARÍTÁS? Az
EMC vizsgálatok köztudottan
beruházásigényesek, és a folya-
matos mûszaki fejlõdés újabb és
újabb mérõeszközök beszerzését
teszi szükségessé. A költségek
csökkentésében nyújthat komoly
segítséget a speciálisan kidolgo-
zott laborbérleti konstrukció. 

Az EMC követelményeknek
való megfelelõség elbírálásához a
komoly mûszerezettségen felül
jelentõs mérési tapasztalatra is
szükség van, ezért a vállalkozás az
EMC feladatoknál – a szakértõi
tevékenységen túl – tanácsadással
és széles körû segítségnyújtással is
támogatja az ügyfeleket.

TECHNIKA ELEKTROTECHNIKA

Elektromágneses össze-
férhetõség (EMC) vizsgálatok

Mérõcsarnok

Kapcsolat, 
további információ:

MEEI Kft. 

a TÜV Rheinland Csoport tagja

Haála Albert kereskedelmi

vezetõ

meei@hu.tuv.com

Tel.: (1) 2888-478

Fax: (1) 2888-499

1132 Budapest, Váci út 48/A-B

www.tuv.hu, www.meei.hu

Árnyékolt mérõ-
kabin belseje

GTEM cella

EMC megfelelõségi jel





HHuusszzoonnöött  éévvvveell  eezzeellõõtttt  aa  ffee-
lleessééggééttõõll  kkööllccssöönnzzöötttt  225500  ddooll-
lláárrrraall  aallaappííttootttt  ccééggeett  NNaarraannaajjaa
MMuurrtthhyy,,  aazz  IInnffoossyysstt  mmaa  2200  mmiill-
lliiáárrdd  ddoolllláárrrraall  jjeeggyyzziikk  aa  ttõõzzss-
ddéénn..  AA  rreejjttééllyy  mmeeggoollddáássaa,,
hhooggyy  mmiinnddeezz  BBaannggaalloorréébbaann
ttöörrttéénntt,,  aazz  iinnddiiaaii  „„sszziillíícciiuumm
ffeennnnssííkkoonn””..

B
angalore az indiai Kar-
nataka állam fõvárosa, a
hatalmas ország dél-nyu-

gati felén fekszik, és „csak” 5 mil-
lió lakosa van. Neve még a gya-
korló számítógépeseknek sem ug-
rik be, pedig jelenleg a városban
1154 szoftverfejlesztõ cég mûkö-
dik évi 2,6 milliárd dollár bevétel-
lel, a tõsgyökeres indiai Infosys és
a Wipro közöttük óriási számító-
gépes rendszereket fejleszt és tart
karban észak-amerikai és európai
ügyfeleiknek.

LANDOLTAK A NAGYOK Amikor
1909-ben megnyitották itt az or-
szág legnagyobb mûegyetemét, az
Indiai Technológiai Intézetet,
esetleg csak alapítója, Jamsetji
Nasarwanji Tata iparmágnás gon-
dolhatta, hogy a város jövõjére ál-
dozott. Ez úgy is lett, hiszen az
1991. évi indiai piacnyitáskor az
IBM is a Tata Group-ot választot-
ta helyfoglalásnak, ezután a domi-
nóelvnek megfelelõen érkezett
Bangaloréba a Novell, az Oracle,
a Texas Instruments a maguk fej-
lesztéseivel, áramköri tervezése-
ikkel, az itt landoló több mint
száz külföldi cég között még a
DaimlerChrysler is leszállt az au-
tókhoz szükséges kommunikációs
technológiákkal.

Persze a nagyok anyavállalatai
mellett szépen kifejlõdtek a „ha-
zai” Tata, Infosys, Wipro, Satyam
is. Mindez a fejlõdés azonban az
indiai mûegyetem múltszázadi
megalapításával és a sorompó fel-

nyitásával a külföldi tõke elõtt
teljességgel nem magyarázható
meg.

CÉLTUDATOS FEJLESZTÉS Banga-
lore már az ötvenes évektõl egyre
inkább a csúcstechnológia köz-
pontjává vált. Los Alamos mintájá-
ra hadikutatások is folytak, meg-
alakították a Bangalorei IT Nem-
zetközi Intézetet, amely a
Stanford Egyetemhez hasonlóan
(a Szilikon-völgyben) az itteni
Electronics City szakember
„gyártójává” vált; az indiai infor-
matikai minisztérium IT-háló-
zatának tagjaként Softver Techno-
lógiai Park létesült, majd még egy,
a Nemzetközi Technológiai Park.
Tehát mind a szervezeti keretek,
mind a munkaerõ rendelkezésre
állt a fejlõdéshez. Maradt még egy
nagy kérdõjel: vajon megéri-e
majd hatalmas informatikai beru-
házásokba fogniuk a cégeknek.

A 90-es években a világban a
sikertelen informatika projektek
óriási összegeket vettek ki a be-
fektetõk zsebébõl, például 1995-
ben 81 milliárd dollárt, de még
1998-ban is 75 milliárd dollárt.
Az Infosys (mai jegyzett tõkéje
4338 milliárd forint) példája is
mutatja, a bangalorei cégek elke-
rülték ezt a csapdát is. Az Infosys
munkafolyamat kezelõ Work
Flow Engine rendszere már ha-
zánkban is ismert, mint legújabb
termék.

26 2007/6-7

E pazar indiai mûemlékek láttán ki
gondolná, hogy Bangaloréban 28
bank, 34 mûszaki felsõoktatási intézet,
15 kutatóintézet és 100 IT multicég le-
ányvállalata található

Indiában 1 millió mérnök állít elõ szoftvereket

Bangalore a csúcstechnológia élvonalába törBangalore a csúcstechnológia élvonalába tör

Szilícium-fennsík 
Indiában
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NEM CSAK AZ ALACSONYABB BÉ-
REK Természetesen, mint minden
indiai csodát, Bangalore IT-meg-
dicsõülését is az ottani alacso-
nyabb bérekkel hozzák összefüg-
gésbe. Ez igaz abból a szempont-
ból, hogy egy indiai szoftverfej-
lesztõ óradíja 18-26 dollár, szem-
ben az amerikai 55-65 dollárral.
Ám az indiai „alacsonyabb” órabér
húszszorosa az indiai átlagbérnek,
s az sem kerülhet kevés erõfeszí-
tésbe, hogy ahol a lakosság 60 szá-
zaléka még írni sem tud, kinevelje-
nek ilyen óriási IT és egyéb tech-
nikai kapacitásokhoz elegendõ
szakembert. Úgy, hogy például az
informatikai és irodai háttérmunka
kihelyezésének (outsourcing) glo-

bális piacán India részesedése 44
százalék lehessen – szemben egész
Kelet-Európa 4,5 százalékos ré-
szesedésével – és csak ebbõl 17,2
milliárd dollár bevételre tehesse-
nek szert 2005-ben. Indiában több
mint 1 millió mérnök dolgozik
ilyen kiszervezett termékeken,
együtt 2,5 millió munkatárssal.

És már ez sem elegendõ, hiszen
India már 50 millió dollárt ruhá-
zott be Kínában és 2 ezer szakem-

bert alkalmaz outsourcing-terme-
lésre, tehát maga is kénytelen ki-
szervezni.

Jellemzõ azonban, hogy gon-
dolnak a jövõre, hiszen a 60 szá-
zalékos analfabétizmus nem tûr-
hetõ a csúcstechnológiát választó
országnak. Az Infosys például ala-
pítványt hozott létre az alapokta-
tás szélesítésére. Iskolai könyvtá-
rat létesít 5500 iskolában!

K. F.

Az Infosys campusa, balra a rádióstúdió, jobbra egy pihenõpark

Magyarország jelenleg az ötö-

dik legnépszerûbb ország az

elektronikai feladatokat kihe-

lyezõ amerikai cégeknél, annak

ellenére, hogy az alacsonyabb

béreket igen magas adózási ter-

hek sújtják. Megfigyelõk szerint

viszont, ha a mai gyenge szin-

ten marad az iparág humánerõ-

forrás-utánpótlása, 2015-re az

ország a népszerûségi listán a

26. helyre csúszhat le.

Az Infosysé az ország legnagyobb cégoktatási központja

INFORMATIKA  TECHNIKA



AAzz  ÉÉsszzaakk  KKaarroolliinnaa  ÁÁllllaammii
EEggyyeetteemm  pprrooffeesssszzoorraaii  éévvrrõõll
éévvrree  aa  SSAASS  aallkkaallmmaazzáássaaiivvaall
jjeellzziikk  eellõõrree  nnaaggyy  ppoonnttoossssáágg-
ggaall  aa  hhuurrrriikkáánn-sszzeezzoonnbbaann  vváárr-
hhaattóó  vviihhaarrookk  hheellyyéétt,,  sszzáámmáátt
ééss  eerrõõssssééggéétt..

A
z Észak Karolina Állami
Egyetem tudósai idén is a
vezetõ üzleti intelligencia

szállító SAS elemzõ és elõrejelzõ
szoftvermegoldásait alkalmazták a
2007-re várható hurrikánok
elõrejelzésére. A szakemberek
szerint a csendesebb tavalyi év
után idén mozgalmas szezon elõtt
áll az Atlanti-óceán térsége: 12-
14 trópusi ciklon kialakulását jó-
solják a professzorok. Az Ameri-
kai Egyesült Államok délkeleti
partjainál elõreláthatólag 1-3
hurrikán alakul majd ki, melyek
közül várhatóan 1-2 éri el a szá-
razföldet.

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban minden évben nagy
érdeklõdés övezi a hurrikán-sze-
zon június 1-jei kezdetét. Az el-
múlt évek súlyos pusztításai után
a meteorológusok és a kutatók
nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy minden eddiginél pontosab-
ban jelezzék elõre a várható tró-
pusi ciklonok (hurrikánok) helyét,
számát és erõsségét, illetve hogy a
viharok közül hány érheti el a szá-
razföldet. Az elõrejelzésnél mate-
matikai és statisztikai módszere-
ket alkalmaznak, melyeket haté-
konyan támogatnak a fejlett üzle-
ti intelligencia megoldások.

A tavalyi csen-
des év után 2007-
re aktívabb hurri-
kán-szezont jelez
elõre a Dr. Lian
Xie professzor ál-
tal vezetett csoport
az Észak Karolina
Állami Egyetemen
(North Carolina
State University –
NCSU). A szak-
emberek szerint az
Atlanti-óceánon, a
Mexikói-öbölben
és a Karib-tenge-
ren 12-14 trópusi
ciklon kialakulása
várható idén. Tró-
pusi ciklonról, va-
gyis hurrikánról,

akkor beszélünk, ha a vihar szele-
inek sebessége eléri a 74 mér-
föld/órát (megközelítõleg 120
km/órát) – az ilyen erõsségû vihar
nevet is kap az amerikai Nemzeti
Hurrikán Központtól. 

Xie professzor az elõrejelzés
során az elmúlt száz év Atlanti-
óceánon kialakult hurrikánjainak
helyét és intenzitását vette alapul.
Olyan további változók szerepel-
nek még a modelljében, mint pl.
az idõjárási minták és a víz felszí-
ni hõmérséklete. A tudósok a
GENMOD eljárást alkalmazták,
melynek segítségével a rendelke-
zésre álló adatokra általánosított
lineáris modellt illesztettek. 

Az NCSU professzorai eddig
három évben végeztek vizsgálato-
kat és elõrejelzéseket, s mindhá-
rom alkalommal a SAS szoftvere-
it választották. „Más megközelíté-
si móddal is kísérleteztünk, de a
SAS-eszközökkel végzett elõre-
jelzés minden egyes alkalommal
pontosabbnak bizonyult” – nyi-
latkozta Xie professzor. 

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban tavaly egyedül a SAS
szoftvermegoldásait alkalmazó
Észak Karolina Állami Egyetem
jósolt csendes hurrikán-szezont
az Atlanti-óceán térségébe 2006-
ra. A szakemberek 5-6 hurrikánt
jeleztek elõre – teljesen lefedve
ezzel a ténylegesen kialakult 5
trópusi ciklont. 
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Hurrikán-elõrejelzés
SAS-szoftverrel
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Hurrikán-elõrejelzés
SAS-szoftverrel

IVSZ-felmérés 
az informatikai piacról

Az idén másodszor készít felmérést az Informatikai Vállal-
kozások Szövetsége (IVSZ) a hazai informatikai iparágról.
A tavalyi felmérés szerint az informatikai piac forgalma el-
érte az 517 milliárd forintot, a vállalatok 222 milliárd fo-
rintot informatikai szolgáltatásokra költöttek, amit szoro-
san követett a hardverbeszerzések értéke (214 milliárd fo-
rint), viszont csak 81 milliárdot költöttek szoftverek be-
szerzésére. A vállalatok informatikai exportja 602,1 milli-
árd forintot ért el, fõleg hardverekbõl.

Az idei kutatás már elkezdõdött, az elsõ részeredmé-
nyeket júliusban teszik közzé. Az adatok összehasonlítása
a tavalyiakkal módot ad az iparág trendjeinek meghatáro-
zására is. A jelentés egyes szektorokra bontott fejezeteit is
rendelkezésre bocsátja az IVSZ.



„Kis üzenet az ember, hatalmas
ugrás a mobilosok számára – kö-
szönjük Motorola” – írta SMS-
ében a cég egyik munkatársának
Rod Baber hegymászó a Mount
Everest csúcsáról. A „civilben”
egy angol túlélési centrum ügy-
vezetõje eladdig számos hegymá-
szó rekordot megdöntött, ezúttal
a földfelszínrõl kezdeményezett
mobilhívás és SMS-küldés magas-
sági világrekordját is felállította.
Mert azt eddig nem írtuk, hogy az
üzenet elõtt felhívta a Motorola
hangrögzítõjét, majd családját is.
Mindez tehát 2007. május 21-én,
helyi idõ szerint 5 óra 37 perckor
történt, mínusz 30 °C hidegben és
szélben. Addig Baber a telefon ak-
kumulátorát a testéhez erõsítette,
hogy ne fagyjon meg, igaz, a si-
kerhez egy kínai mobiltoronyra is
szükség volt, amely rálátott a
hegy északi gerincére, s így biz-
tosítva volt a térerõ.

Na és persze elengedhetet-
len lett egy mobil, név sze-
rint a Motorola Z8, amely
néhány hónappal elõtte a
barcelonai 3GSM Világ-
kongresszuson tûnt fel,
szenzációt keltve.

A MOTOZ8 elsõ

pillantásra vadonatúj „click sider”
nyitómechanizmusával, azaz
szétcsúsztathatóságával és azzal
került az érdeklõdés középpont-
jába, hogy szétcsúsztatva követi a
használója arcformáját. A mobil-
rajongókat azonban azzal is meg-
nyerte, hogy az ultragyors
HSDPA technológia segítségével
nagy sebességgel tölti le a
streaming média tartalmakat, 16
millió színû QVGA-felbontású a
kijelzõje, 30/sec képkocka megje-
lenítésével kiváló videolejátszást
biztosít. Egyszóval a szórakoztat-
ni képes mobilok csúcsa. Vele
hozzáférhetõk a Sky mobil inter-
netes szolgáltatásai, akár 4 giga-
bájtos mikroSD kártyával is
bõvíthetõ a memóriája. A szakma
még azt is kiemeli, hogy Symbian

operációs rendszer fut
rajta: okostele-

fon. Egyéb-
ként a kame-

rája is jól vizs-
gázott a zord

környezeti kö-
rülmények kö-

zött. A MOTOZ8
örökítette meg az

angol hegymászót a
csapat táborában.
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Pannon-
kezdeményezés
a klímaváltozás
ellen
A Pannon-kezdeményezte Társadal-
mi Felelõsségvállalás Napján, a tava-
lyi premier után az idén már nyolc
nagyvállalat tett felajánlást a szén-di-
oxid kibocsátásának visszaszorítására
az irodai munkában és a munkatársak
közlekedésében. A Pannon munka-
helyein áramtakarékossággal, a dol-
gozók együttes autózásával, kisebb
kibocsátású gépkocsik szolgálatba ál-
lításával, nemzetközi utazás helyett
videokonferenciával kívánják teher-
mentesíteni a CO2 kibocsátásban
szerepet játszó energetikát. Az
Ericsson a kerékpárral közlekedõ
dolgozóit támogatja; a HP növeli a
megújuló energiaforrások arányát; a
Nokia fákat ültet, éjjelre kikapcsolja
irodai berendezéseit; a Richter csök-
kenti papírfelhasználását, energiata-
karékos világítóeszközöket használ; a
Tesco az áruházai energiafelhaszná-
lását a felére csökkenti. Az idén csat-
lakozott a fenti alapítókhoz a Magyar
Posta és az Oracle Magyarország.

Terjed az SMS-
lottózás

Nyártól a T-Mobile-on kívül a Pan-
non ügyfelei is lottózhatnak SMS-
sel, ami különösen a külföldön tar-
tózkodó játékosoknak lesz kényel-
mes. A T-Mobile-nál megkedvelt
mobil-lottó kiterjesztése a Pannon-
osokra megduplázhtaja az eddigi
600 ezer ily módon lottózó számát.
A megjátszott számokat vesszõvel
kell elválasztani és továbbítani az
1756-os rövid hívószámra, majd egy
másik SMS-sel jóváhagyni a vásár-
lást. Ezt követõen szintén SMS-ben
kapják meg a megtett számokat tar-
talmazó „igazoló szelvényt”.

Mobil a világ tetején



A Magyar Telekom az internet-
technológiára és a széles sávra
épülõ szolgáltatások bõvítéséért
az IP-gerinchálózat megújítása
keretében Magyarországon elõ-
ször két Cisco CRS-1 típusú
terabit-routert helyez üzembe,
amelyek jelentõsen emelik a háló-
zatbiztonságot és a növekvõ kapa-
citásigények kiszolgálását – jelen-
tette be május végén Christopher
Mattheisen, a Magyar Telekom
elnök-vezérigazgatója.

A Cisco IP NGN (Next
Generation Network – új generá-
ciós IP-hálózat) architektúrájának
a bevezetésével lehetõség nyílik az
interneten túlmutató alkalmazá-
sok kiszolgálására és a távközlési

infrastruktúra megújítására, vala-
mint az alkalmazások és elõfizetõk
egyedi kezelésén alapuló szolgál-
tatások bevezetésére és fejleszté-
sére. Az IP NGN struktúra a 40
Gbit/s-os útválasztók megosztott
rendszerbe állításával nyitott plat-
formot kínál a videón/IPTV-n kí-
vül integrált médiaszolgáltatások
és értéknövelt szolgáltatások – így
a VOIP, interaktív játékok, vagy
fénykép-könyvtár és on-demand
filmek – eléréséhez.

Ezek mellett a vállalati felhasz-
nálók részérõl növekvõ igény mu-
tatkozik a nagyobb rendelkezésre
állást nyújtó virtuális magánháló-
zatok – IP VPN – iránt, amelyek
csak az olyan, kiesés nélküli mû-

ködést garantáló – tehát mûködés
közben frissíthetõ és szervi-
zelhetõ – készülékekkel valósítha-
tók meg, mint a CRS-1.

A Cisco CRS-1 (Carrier
Routing System) a világ legna-
gyobb kapacitású internetes útvá-
lasztójaként – akár 92 terabites
sávszélesség biztosításával –
2004-ben került be a Guiness-
rekordok könyvébe. A technoló-
gia átviteli sebességét jelzi, hogy
például az USA kongresszusi
könyvtárának teljes gyûjteménye
4,6 másodperc alatt letölthetõ a
segítségével, vagy akár egymilli-
árdan is játszhatják ugyanazt az
online-játékot világszerte.

(békés)

A mobilozók várakozással fogad-
ták a roaming-díjak csökkentésé-
nek hírét, hogy vajon milyen,
esetleg belföldi hívás-díj emelés-
sel kárpótolják magukat vesztesé-
geikért a mobil cégek. Igaz, tavaly
júniusban maguk a mobil cégek
vállalták a roaming-díjak lépcsõ-
zetes csökkentését az EU felhívá-
sára, ám Brüsszel nem volt elége-
dett az árváltozás mértékével.
Ezért 2007. június 7-én az unió il-
letékes miniszterei a roaming-
díjakat maximáló rendeletet fo-
gadtak el, mely szerint a mostani
felére, kétharmadára mérséklõd-
nek az EU-országok közötti „ba-
rangolási” díjak, egyelõre csak a
beszédforgalomban.

Ma minimum 250 Ft az ilyen
hívás percenként, a fogadás 95 Ft.
Ez 100, illetve 20 forinttal csök-
ken a remények szerint, a nyártól.

Ez a rendelkezés legalább 150
millió uniós polgár zsebét könnyí-
ti meg, de mögötte a mobil cégek

túlzott nyere-
ségének kezelése is
meghúzódik, hiszen például a ha-
zai mobil cégek forgalmának 0,5
százalékát teszi ki a roaming, a be-
vételének viszont a 2,5 százalékát.

Hazánkban egyes számítások
szerint 800 millió forint marad a
mobilozok zsebében az 50 száza-

lékos árcsökkentés után. Ez után
még több, hiszen az EU 2009-ig
tovább akarja csökkenteni a díja-
kat, most maximum 30 eurocent
lesz a percdíj, amely három éven
belül 2-2 eurocenttel tovább
csökken.
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MMáájjuuss  eelleejjéénn  úújjaabbbb  ddííjjaatt  ––  aa
bbuuddaappeessttii  EElleeccttrroo  SSaalloonn  nneemm-
zzeettkköözzii  eelleekkttrroonniikkaaii,,  eelleekkttrroo-
tteecchhnniikkaaii  ééss  aauuttoommaattiizzáálláássii
sszzaakkkkiiáállllííttááss  NNaaggyyddííjjáátt  ––  kkaapp-
ttaa  aa  hhaazzaaii  tteerrvveezzééssûû  ééss  ggyyáárr-
ttáássúú  HHoolloommaacchhiinnee,,  aammeellyy  ffoorr-
rraaddaallmmiiaann  úújj  vveettííttééssii  eelljjáárráásstt
aallkkaallmmaazzvvaa  ttéérrbbeenn  lleebbeeggõõ,,
hháárroommddiimmeennzziióóss  mmoozzggóó  kkéé-
ppeett  vveettíítt  aa  nnéézzõõkk  eelléé..  

A
figyelmet magára vonzó
berendezés a kézenfekvõ
felhasználási területek

(reklámozás, kiállítások, bemuta-
tók) mellett jól alkalmazható len-
ne az oktatásban is, ahol a peda-
gógusoknak egyre nagyobb prob-
lémát jelent a tanulók figyelmé-
nek a lekötése. 

Bizonyára sokan emlékeznek
még a Csillagok háborúja címû
filmben a kis robotra, aki Leia
hercegnõ üzenetét a térben maga
elé vetítve lepi meg társait. A kö-
zel 30 évvel ezelõtt megálmodott
sci-fi ezen apró részlete mára va-
lósággá vált.

A Holomachine lelke egy speci-
ális görbületû tükör, amely az
elektronika merevlemezén tárolt
és onnan vetített mozgó képet a
készülék elõtt mintegy 60 cm-re a
térben jeleníti meg, különleges
szemüveg vagy egyéb segédeszköz
használata nélkül. A berendezés
elõtt álló nézõk számára a tárgyak
annyira valósághûen jelennek
meg, hogy többen feléjük nyúlva
szeretnék megfogni azokat. 

Az optikai egység másik fontos
eleme az antireflexiós (azaz
tükrözõdésmentes) homloküveg,
amely sötét háttér biztosításával a
nézõ figyelmét kizárólag a vetített
képre tereli, ezzel is erõsítve a

nézõre gyakorolt hatást. A
Holomachine képét egyszerre
akár 25-30 nézõ is élvezheti.

A Holomachine a 2007-es
Electro Salon Nagydíjat mege-
lõzõen is komoly sikereket ért el,
2006-ban a GÉNIUSZ Nemzet-
közi Találmányi Vásár Génius
Díját valamint a Feltalálók Egye-
sületei Nemzetközi Szövetségé-
nek (IFIA) aranyérmét kapta meg.

„A Holomachine a figyelem-
felkeltõ képessége révén a verseny-
szféra számos területén alkalmaz-
ható, mégis véleményem szerint az
egyik leghasznosabb felhasználási
területe az oktatás lehet.” – hang-
súlyozza Kupper Róbert, a fejlesz-
tést végzõ Construmex ügyvezetõ
igazgatója. „A készüléken valóság-
gal csüngenek a gyerekek, a figyel-
mük nem lankad, így a 45 perces
tanórák anyagai gyorsabban és na-
gyon jó hatékonysággal juthatnak
el a tanulókhoz. Remélem, hogy a
közeljövõben módunk nyílik
együttmûködni egy olyan oktatási
intézménnyel, ahol a gyakorlatban
is felmérhetjük e területen a készü-
lékben rejlõ lehetõségeket.” – tette
hozzá.

HAZAI FEJLESZTÉS, HAZAI GYÁR-
TÁS A Holomachine mintegy 3
éves fejlesztés eredménye, amely-
bõl a legtöbb idõt a speciális tükör
gyártási technológiának kikísérle-
tezése vette igénybe. Számos is-
mert nemzetközi optikai cég sike-
retlen próbálkozása után végül ha-
zánkban, magyar szakemberek ta-
lálták meg a különleges precizitá-
sú felület kialakításának módját.
Az elektronikai rész tervezõje és
gyártója is magyar, a számítógép-
elemeket és nagy fényerejû vetítõt
magába foglaló képalkotó egység
az e téren nagy tapasztalatokkal és
megfelelõ gyártókapacitással

rendelkezõ székesfehérvári Alba-
compnál készül. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK A ké-
szülékben rejlõ lehetõségeket a
külföldi piac már felfedezte. 10 ké-
szüléket egy olaszországi közleke-
dési vállalat vásárolt meg az utazá-
si és átszállási lehetõségek bemuta-
tására. Rövidesen egy gyermek-
kórházban is megkezdik a haszná-
latát, ahol egyrészt a felvételi osz-
tályon mesék vetítésére, másrészt
angol nyelv tanítására fogják alkal-
mazni. A megoldás természetesen
a kiállítás-szervezõk figyelmét is
felkeltette, hiszen a berendezéssel
igen látványosan, de alacsony költ-
ségekkel lehet szemléltetni bármit,
aminek a fizikai kiállítása a nagy
méretei vagy egyéb rendhagyó pa-
raméterek miatt más módon nem
oldható meg. Jelenleg tárgyalások
folynak a készülékek repülõtéri
tesztelésérõl azok reklámértéké-
nek meghatározására. Erre a fej-
lesztõk a készülék továbbfejlesztett
változatával készülnek megjelenni.  

EGYSZERÛ KEZELHETÕSÉG,
KÖNNYÛ KARBANTARTÁS Az egy-
ség egy TV készülékhez hasonló-
an távirányítóval mûködtethetõ,
emellett a memóriaegysége az
interneten keresztül a világ bár-
mely pontjáról feltölthetõ a kí-
vánt képanyaggal. Szintén távoli
hozzáféréssel frissíthetõ és elle-
nõrizhetõ a készülékben mûködõ
számítógép, így egyetlen köz-
pontból korlátlan számú berende-
zés mûködése felügyelhetõ. 

További információ:
Mészáros Attila

Lenhardt & Weichinger
Communications

H - 1113 Budapest, 
Dinnye u. 12.

A térben lebegõ, háromdimenziós mozgó kép

A díjazott Holomachine
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AA  XXeerrooxx  ttuuddóóssaaii  áállttaall  kkiiffeejjlleesszz-
tteetttt  sszzíínn-nnyyeellvv  sseeggííttssééggéévveell  aa
jjöövvõõbbeenn  sszzóóbbaann  iinnssttrruuáállhhaattjjuukk
mmaajjdd  sszzáámmííttóóggééppüünnkkeett  vvaaggyy
nnyyoommttaattóónnkkaatt  aa  kkíívváánntt  sszzíínneekk
eelléérrééssééhheezz..

A
Xerox olyan technológiát
dolgozott ki, melynek se-
gítségével egy szoftver az

emberi hang, illetve a begépelt
szöveg alapján képes végrehajtani
a színmódosításra vonatkozó uta-
sításokat. Az új eljárás segítségé-
vel rengeteg idõt takaríthatnak
meg pl. a grafikusok, nyomdák,
vagy a fotósok, akik jelenleg órá-
kig kénytelenek bajlódni a kívánt
szín kiválasztásával. A találmány
azoknak a laikusoknak is meg-
könnyíti majd a munkáját, akik a
szakértelem hiánya miatt nem
tudnak változtatni egy kép vagy
egy dokumentum színein.

Mindenki tudja, hogy mi-
lyen a kék szín. Azt azonban
már nem mindig egyszerû el-
érni, hogy a kék egy bizonyos
árnyalata jelenjen meg moni-
torunk kijelzõjén vagy a
nyomtatott dokumentumon.
Ezzel a problémával nap mint
nap szembesülnek például a
grafikai stúdiók és nyomdák
az ügyfeleikkel való kommu-
nikáció során.

A Xerox tudósai egy új
technológia kifejlesztésén
dolgoznak, melynek segítsé-
gével olyan egyszerû lesz a
szín beállítása egy dokumen-
tumon, mint körülírni az
adott árnyalatot. Így ele-
gendõ lesz majd azt mondani
a számítógépünknek vagy a
nyomtatónknak, hogy „le-
gyen sötétebb kék az ég”

vagy „legyen világosabb sárga a
virág”, és a szoftver végrehajtja
utasításunkat! A parancsot begé-
pelt szöveg formájában is megad-
hatjuk. Az új módszer az emberi
hangot, vagy begépelt mondatot
olyan numerikus kóddá alakítja,
amelyet a szakemberek jelenleg is
alkalmaznak a színes dokumentu-
mok nyomtatásánál. Az eljárás
Geoffrey Woolfe nevéhez fûzõ-
dik, aki „természetes nyelvi szín-
szerkesztésnek” (Natural Lan-
guage Color Editing) nevezte el
találmányát. A technológia jelen-
leg még a kutatási fázisban tart,
de a Xerox már benyújtotta sza-
badalmi kérelmét. 

„Manapság nagyon sok olyan
ember dolgozik az irodákban,
akik pontosan tudják, hogy mi-
lyen színt szeretnének látni a
képernyõn, vagy a nyomtatott do-
kumentumon, de mivel nem
szakértõk, nem tudják, hogy ezt

hogyan érhetik el.” – nyilatkozta
Woolfe arra a kérdésre, hogy mi
inspirálta a szín-nyelv kidolgozá-
sára.

Woolfe felfedezése azt jelenti,
hogy a színbeállítás során többé
nem kell matematikai módszerek-
kel bajlódni. Jelenleg ugyanis a
számítógépek matematikai koor-
dináták segítségével írják le a szí-
neket, amelyek egy színskálaként
funkcionáló háromdimenziós tér-
ben pontosan meghatározzák a
kívánt szín helyét. Ha tehát pél-
dául világosítani akarunk a na-
rancssárga háttéren a jelenlegi
technológia mellett, akkor ezeket
a koordinátákat kell megváltoz-
tatnunk.

A szín-nyelv megalkotása során
Woolfe a színek definiálásához
leggyakrabban használt szavakat
vette alapul. A szoftver ezeket
„fordítja le” a szakemberek által
ma is alkalmazott technikai nyelv-

re, a fent említett koordiná-
tákra. A tudós szerint „a tech-
nológia innovatív része a
leképezõ nyelv. A Xeroxnál
rájöttünk arra, hogy ha az
emberi dimenziót össze tud-
juk kapcsolni a matematikai
dimenzióval, akkor könnyeb-
ben használhatóvá válik az el-
járás. A színek körülvesznek
bennünket, mindenhol jelen
vannak, így szükségessé vált,
hogy mindenki egyszerûen
tudja kezelni õket.”

A színes technológiákon kí-
vül a Xerox tudósai a számí-
tástechnika, a digitális képal-
kotás, a munkafolyamatok
elemzése, az elektromechani-
kai rendszerek, az új hordozók
és a nanotechnológia terüle-
tén folytatnak kutatásokat. 

www.xerox.com/innovation

Xerox: „Legyen mélykék az ég!”

Könnyebb színbeállítás
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A
z ûrhajók, ûrállomások fe-
délzetén alkalmazott or-
vos-biológiai vizsgálatok

megvalósítása számos feltételtõl
függött, többek között meg kel-
lett felelnie a mûszaki-tudomá-
nyos követelményrendszernek. A
vizsgálatok elvégzéséhez szüksé-
ges mûszerek, berendezések mé-
retét, súlyát lehetõség szerint
minimálisra kellett csökkenteni,
hiszen az ûrhajók, rakéták pályá-
ra küldése hatalmas összegeket
igényel mind a feljuttatásra szánt
anyagok tömegét, kiterjedését,
mind azok mûködtetését ille-
tõen. Ezen követelmény megva-
lósítása versenyfutásra hívta fel a
tudomány részérõl valamennyi
szakma képviselõjét annak a fel-
adatnak a megoldása érdekében,
hogy az ûrkutatási költségek
lehetõség szerinti mérséklése ré-
vén a tervezett tudományos kí-
sérletek, programok realizálód-
hassanak.

Az élettan földhöz szokott vizs-
gáló módszereit kellett átültetni a
súlytalanság, illetve a mikrogra-
vitáció szabta feltételekhez. Ebbõl
született meg az ûrélettan. A ku-
tatók számos esetben szakmai
„kompromisszumokra” is kény-
szerültek céljaik megvalósítása ér-
dekében. Az ûrutazások során ka-
pott eredményeik alapján állítot-
ták össze szakmai palettájuk szín-
skáláját a beérkezett adatok függ-
vényében.

A földi halandó részérõl joggal
merül fel a kérdés: mi a hasznunk
az ûrkutatásból? Hiszen mind-

annyiunk pénze részt vesz az ûr-
kutatásban, annak ellenére, hogy
nem vagyunk ûrhatalom!

Két orosz, Kozlovszkaja és
Kornyilova, valamint egy magyar
kutató, Bodó György professzor
dolgozta ki azt az alapmódszert
még 30 évvel ezelõtt, mellyel ki
lehetett értékelni a vesztibuláris
(egyensúlyszervvel kapcsolatos)
és szemmozgató rendszer mikro-
gravitációban jelentkezõ zavarait.
(A Bodó-Kornyilova-féle optoki-
netikai vizsgálómódszer évtize-
dek óta a mai napig nemzetközi
Patent-ként van nyilvántartva.) A
magyar vesztibuláris kutatócso-
port közremûködött a következõ
földi, ûrrepülés alatti és a vissza-
térés utáni vizsgálatok kidolgozá-
sában és az eredmények értékelé-
sében:
• az ûrbetegségre vonatkozó kér-

dõív összeállítása
• spontán szemmozgások külön-

bözõ ingerekre
• optokinetikai ingerlés videó-

kazettáról
• fejmozgatással kiváltott veszti-

buláris ingerlés
• szemmozgások rögzítése video-

kamerával
• a rövid (7-14 nap) és hosszú tá-

vú (166-241 nap) küldetések
eredményeinek értékelése. En-
nek a nemzetközi munkának si-
keres eredményeként az ûrre-
pülések során alkalmazott op-
tokinetikai ingerlõprogram al-
kalmazása beköltözött a kórhá-
zi diagnosztikai tevékenysé-
günk mindennapi életébe,

melynek segítségével számos
betegség oki felderítésében
jelentõs segítséget nyújtott az
alkalmazott eljárás. Az ûrben is
jól bevált optokinetikai inger-
lõprogramot eredményesen al-
kalmaztuk:

• a jól körülhatárolt gócos ideg-
rendszeri betegségek mozgás-
betegség iránti 
érzékenységének vizsgálatában,

• a különbözõ radiológiai vizsgá-
latokkal igazolt, homloklebeny-
ben és a radiatio optica terüle-
tén elhelyezkedõ agypusztulás
esetében a vizuális és caloriás
ingerrel kiváltott szemmozgá-
sok zavarainak kimutatásában,

• az otoneurológiai funkcionális
módszerekkel kiegészítve a ra-
diológiailag ki nem mutatható
hátsó scala agysérülés helyének
meghatározásában.
A Balaton készülék, mely az

operátori tevékenység, a munka-
végzõ-képesség teljesítményének
mérését szolgáló eszköz, tovább-
fejlesztett, kidolgozott programja
lehetõvé teszi a készülék széleskö-
rû földi hasznosítását és külön-
bözõ pályaalkalmassági vizsgála-
tok elvégzését is. Földi körülmé-
nyek között is vannak olyan mun-
katerületek, melyek dolgozói kü-
lönösen veszélyes helyeken telje-
sítenek szolgálatot (pl.: toronyda-
ru kezelõk, magas épületek külsõ
felületén dolgozók, hivatásos
gépjármûvezetõk, stb.). Ezen sze-
mélyek alkalmassági vizsgálatában
is jelentõs szerepet kaphat ennek
a módszernek alkalmazása.
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A VILÁGBAN AZ ÛRKUTATÁS A MAI TUDOMÁNY EGYIK LEGFONTOSABB TERÜLETE, MIVEL NEMCSAK AZ ALAP-
ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁST FOGLALJA MAGÁBAN, HANEM IDETARTOZIK MÉG AZ ÛRKUTATÁSHOZ SZÜKSÉ-
GES TECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSA, ALKALMAZÁSA IS. MAGYARORSZÁG ELSÔSORBAN AZ

ALKALMAZOTT KUTATÁSI TÉMÁK KIDOLGOZÁSÁBAN ÉS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉBEN, GYÁRTÁSÁBAN ÉS AZ

ALKALMAZÁSI FELADATOKBAN VÁLLAL SZEREPET. HOGY MILYEN TERÜLETEN, KIK ÉS MIN DOLGOZNAK? –
ENNEK MEGISMERTETÉSÉHEZ SZERETNÉNK HOZZÁJÁRULNI A MAGYAR ÛRKUTATÁSI IRODA SEGÍTSÉGÉVEL.
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ÛRKUTATÁS TECHNIKA

Ûrélettani kísérletek
földi hasznosítása
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A hypo- és hyperbarikus
barokamra a repülõ-hajózó
állomány kiválogatásában,
vizsgálatában, szakmai fel-
készítésében játszik jelentõs
szerepet. Az ûrhajós kiválo-
gatási programban is helyet
kapott. Az általa adott le-
hetõségek pályaalkalmassá-
gi vizsgálatok elvégzését,
valamint terápiás megoldást
nyújtanak a légköri nyo-
másváltozás alatt dolgozók
elszenvedett baleseteinek
kezelésében.

A nemzetközi orvosbioló-
giaikutatási eredmények földi
hasznosítása is jelentõs szere-
pet játszik földi életünkben.
Ezek közé tartozik a 24 órás
EKG vizsgálat hordozható készü-
lékkel (EKG holter monitor). Min-
dennapi életünkben találkozunk ez-
zel a készülékkel a kivizsgálások so-
rán. Ezt a mûszert is elõször az ûr-
kutatásban használták és miután jól
szerepelt, bekerült a földi alkalma-
zásba is.

Az élettani paraméterek folya-
matos követése elengedhetetlen az

ûrkísérletek során. A vérnyomás
folyamatos mérése alapvetõ köve-
telmény, de miként oldható ez
meg? A kutatók ezt is megoldották,
így született meg a kisméretû, hor-

dozható 24 órás vérnyo-
másmérõ, mely sikeres ûr-
béli alkalmazását követõen
szintén gazdagította a földi
diagnosztika palettáját.

Az ultrahang-vizsgálatokat ko-
rábban kb. asztal méretû készülé-
kekkel végezték. Felmerült az
igény ennek alkalmazására a mik-
rogravitációban, ehhez viszont a
méretek és a súly csökkentése
nagy kihívást jelentett, de a kuta-
tók ezt is megoldották. Létrehoz-
tak egy kb. aktatáska-méretû di-
agnosztikai berendezést, mely
kitûnõ minõsítést kapott az ûr-
ben. Ezt követõen került a kórhá-
zak diagnosztikai tárházába. Így

jött létre a hordozható ultra-
hang-készülék.

A súlytalanságban kiala-
kuló kedvezõtlen élettani
változások kivédésére, illetve
csökkentésére számos esz-
közt dolgoztak ki. A súlyta-
lanságban bekövetkezõ fej-
irányú testfolyadék áthelye-
zõdés csökkentésére kezdték
el alkalmazni az LBNP-t
(Low Body Negative Pres-

sure) eszközt, mely nem más,
mint az alsó test-félre gyakorolt
negatív nyomás alkalmazására
képes készülék. Ennek segítségé-
vel csökkenthetõ a súlytalanság-

ban bekövetkezõ fej-irányú folya-
dék-eltolódás központi idegrend-
szerre gyakorolt hatása is. A ké-
szülék földi megfelelõje a
Vacustyler, melyet a „szépség-
ipar”-ban használnak nagy
elõszeretettel a narancsbõr, nyi-
rokkeringési zavarok kezelésé-
ben.

Új utat nyithat az ûrkutatásban
is az egyes földi vizsgálómódsze-
rek alkalmazása az ûrutazásban
résztvevõk alkalmasságának elbí-
rálásában. Ezek közé tartoznak
azok a vizsgálómódszerek, me-
lyek nem avatkoznak be az embe-
ri szervezet integritásába, hanem
az u.n. fiziológiás, objektív vizs-
gálatok körébe tartoznak. Egyik
ilyen lehetõség az ultrahang su-
gárzó, computer vezérelt kranio-
korpográfiás vizsgálat (US-
COMP-CCG), melynek alkal-
mazása sikerrel szerepelt eddig
is a különbözõ ideggyógyászati,
pszichiátriai-, belgyógyászati-
és traumatológiai betegségek
otoneurológiai diagnosztikájá-
ban.

Dr. Nagy Elemér

TECHNIKA ÛRKUTATÁS

Barokamra

Hordozható UH-készülék

24 órás vérnyomásmérõ

Vacustyler
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MMáárr  ttööbbbb  mmiinntt  eeggyy  éévvttiizzeeddee
kkoommoollyy  ttuuddoommáánnyyooss  vviittáákk  ttáárr-
ggyyáátt  kkééppeezziikk  aazz  ûûrrkkuuttaattááss
kkaappccssáánn  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  ggyyiill-
kkooss  eelleekkttrroonnookk,,  aammeellyyeekk
rreennddsszzeerrtteelleenn  iiddõõsszzaakkbbaann
nnaaggyy  mmeennnnyyiissééggbbeenn  ffoorrdduull-
nnaakk  eellõõ  aa  FFööllddeett  kköörrüüllvveevvõõ
mmáággnneesseess  mmeezzõõnneekk  aa  VVaann
AAlllleenn  öövv  nneevvûû  ttéérrssééggéébbeenn..  

A
tudósok a mûholdak által
szolgáltatott adatokra tá-
maszkodva keresték a vá-

laszt a kérdésre, vajon mi gyorsítja
fel a Van Allen öv elektronjait a
fény sebességének a szintjére, mi-
nekutána az említett elektronok a
mûholdak, ûrhajók, illetve a repü-
lõgépek számára is gyilkos erejû
pusztítókká válnak. Az USA-beli
Los Alamosban lévõ kutatólabora-
tórium geofizikusai a Nature fo-
lyóiratban tették közzé legújabb
kutatási eredményeiket, amelyek-
bõl kiderül: pontos mérésekkel fel-
tárták a gyilkos elektronok mûkö-
dési mechanizmusát. A Föld mág-
neses mezét körülvevõ Van Allen
övet 1958-ban fedezte fel a név-
adó amerikai geofizikus, James
Alfred Van Allen, aki az elsõ ame-
rikai mûholdként ismert Explorer
I. fedélzetén elhelyezett Geiger-
készülékeknek köszönhetõen mu-
tatta ki a Föld mágneses mezõjét
300 és 40 000 kilométeres szaka-
szon körülvevõ, gázból, ionokból
és elektronokból álló övet.

Több szakértõ napjainkban ki-
fejtette, hogy az erõs, gyilkos
elektronokat tartalmazó sugárzás
miatt állították le már 1972 után
is a Hold meghódításának az am-
biciózus amerikai programját. Az

említett sugárzás nemcsak a mû-
holdak üzemelését állította le, de
az egészségre fokozottan káros
hatást gyakorolt volna a Holdon
lévõ bázisokra, valamint az ott
közlekedõ ûrhajósokra is, akiket
csak az ûrhajó védhette meg a
gyilkos elektronoktól.

A tudósok évtizedekkel ezelõtt
kimutatták, hogy az erõs napkitö-
rések és a gyilkossá váló, rend-
szertelenül megjelenõ elektron-
fluxusok között szoros összefüg-
gés van. A tudományos magyará-
zatok két elmélet köré csoporto-
sultak. Az egyik szerint a Van
Allen öv plazmájából származó
túltöltött részecskék okozzák a
gyilkos elektronok megjelenését.
A másik elmélet viszont a Van
Allen övet érõ elektromágneses
hullámok számlájára írta a jelen-
séget.

A tudományos vitát a gyakorla-
ti megfigyelések zárták le a közel-
múltban. A NASA által 1996-ban
fellõtt POLAR és a SAMPEX
mûholdakat nagyon pontos mé-
rõszerkezetekkel látták el. A

LANL által épített Synchronous
Orbit Particle Analyzer a Föld
körül olyan intenzív elektron-
csomópontokat fedezett fel, ame-
lyeket minden kétséget kizáróan
csakis az elektromágneses sugár-
zással magyarázhattak a kutatók.

A napkitörésekbõl származó
sugárzás pontos magyarázatát
még nem ismerik a Los Alamos-
ban dolgozó geofizikusok, de a
rejtély megoldása irányt szab a
kutatásnak. Mindenekelõtt a mû-
holdas meteorológiai elõrejelzé-
seken szeretnének javítani, mert
az emberi legénységgel gyakran
fellõtt ûrhajók, illetve a pályára
állított mûhold-láncok korában
egyre jelentõsebb szerepet kap-
nak a mágneses viharok kialakulá-
sának a gyakoriságát, valamint a
hatásukat pontosan felmérõ vizs-
gálatok.

Békés Sándor  

Megoldódott a gyilkos
elektronok rejtélye

ÛRKUTATÁS TECHNIKA

Megoldódott a gyilkos
elektronok rejtélye
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AA  MMooll  eelllleennii  „„eelllleennssééggeess  rréésszz-
vvéénnyyffeellvváássáárrllááss””  aallaappoossaann  ffeell-
kkaavvaarrttaa  aazz  áállllóó  ““oollaajjaatt””  aa  ttéérr-
ssééggüünnkkbbeenn,,  vvaajjoonn  mmeeggaakkaaddáá-
llyyoozzhhaattóó-ee  aa  mmeeggsszzookkootttt  oollaa-
jjooss  ccééggttéérrkkéépp  ááttrraajjzzoolláássaa??

A
z utóbbi hetekben három
olyan esemény keltett nem-
zetközi visszhangot, amely

közvetve, vagy közvetlenül érinti
Magyarország energiaellátásának a
biztonságát. Elõször is a Gazprom
orosz gáznagyhatalom Ausztriá-
nak, ottan is Baumgarten váro-
sának adta azt a hatalmas gáztáro-
zót, amelynek felépítését hazánk-
ban ígérte meg. Néhány héttel ez-
után ismét a Gazprom az olasz
ENI-vel szándékszerzõdést kötött
egy Fekete-tengeri gázvezeték
létesítésérõl, amirõl részleteket

nem tudunk, csak azt, hogy az nem
az EU-s Nabucco vezetéke, vi-
szont lehet, hogy a Nabucco elõl
sok gázt elvisz majd. És a harma-
dik, ami még közelebbrõl érint
bennünket, a Magyarország köz-
pontú multinacionális Mol – hi-
szen ez a hivatalos titulusa –
részvényeinek felvásárlása az oszt-
rák OMV részérõl. Mint tudva-
levõ, az OMV 18,6 százalékra nö-
velte részesedését a Mol-ban, miu-
tán váratlanul, konzultációkat
mellõzve, ezért a magyar hivatalos
szervek által „ellenséges felvásár-
lásnak” minõsített módon, a meg-
lévõ 10 százaléka mellé még 8,6

százalékot vásárolt. S miután köz-
ben a Bank Austria Creditinstalt is
bevásárolt, az osztrák tulajdon a
Mol-ban elérte a 25 százalékot.
Tudvalevõen, ha a tulajdonrész el-
éri a 33 százalékot, ajánlatot kell
tenni a Mol megvételére. Nos ezt
a variációt az elõbb stratégiai
együttmûködésrõl, majd egye-
sülésrõl beszélõ osztrákok már
nem is tagadják és ez gondolkodó-
ba kell, hogy ejtse a Mol jelenlegi
tulajdonosait és az országot.

A helyzet ugyanis az, ha törvény
még nem is modja ki, a Mol a ma-
gyar nemzetgazdaság stratégiai vál-
lalata, s ezen az sem változtat, hogy
a részvényeseké. És nem csak azért,
mert magyar menedzsment vitte fel
ezt a céget az OMV-nél magasabb
hatékonységi szintre, hanem fõleg
azért, mert a Mol tartja kezében,
mûködteti és ellenõrzi az ország
nagynyomású földgázvezeték rend-
szerét és olajfinomítóját is. Ez pe-
dig már nem csak gazdasági, hanem
biztonsági kérdés is. De ami a gaz-
daságot illeti, abban is nagy falat a
Mol. Például 2005-ben az adózás
elõtti eredménye 277,2 milliárd fo-
rint volt. Persze felvetõdhet, ha
ilyen jelentõs cég, miért privatizál-
ták? Nos, ezen már változtatni nem
lehet, mint ahogy az sem meg-
mondható, ha állami kézben ma-
rad, vajon eljut-e a mai magas
szintre. Nem véletlen, hogy az
OMV mostani felvásárlási kénysze-
rét is egyes megfigyelõk azzal hoz-
zák összefüggésbe, hogy állami
cégként nem képes lépést tartani a
fejlõdéssel.

A Mol jelentõsége alapot adhat
tehát arra, hogy az állam megvéd-
je a Molt – mint ezt ki is fejezték –
mint ahogy például a franciák
egyenesen 11 vállalatot ruháztak
fel törvényileg stratégiai jelentõ-
séggel, de más országok is meg-

akadályozzák nagy vállalataik kül-
földi kézbe kerülését. Igaz, az EU
ezeket az intézkedéseket megvé-
tózhatja, ám a mi esetünkben az
esetleges Mol-OMV konglomerá-
tummal Kelet-Európa üzemanyag
piacán megengedhetetlen mono-
polhelyzet alakulhatna ki, ami az
EU versenyjogot szintúgy sértené.

Minderrõl már nem csak felté-
teles módban lehet beszélni, hiszen
Martin Bartenstein osztrák gazda-
sági miniszter a nyugtatgató kom-
munkációt követõen már nyíltan
beszélt a Mol megvételérõl, ami-
hez óriási kölcsönöket akarnak fel-
venni. Furcsa módon olyan indo-
kaikkal ijesztgetik a Molt, hogy
úgymond, hamarosan az európai
energiaszolgáltató nagyhatalmak
elzárják a teret a Mol és az OMV
elõl. Ha például a Gazpromra gon-
dolnak, úgy azzal mind a Mol,
mind az OMV szorosan együttmû-
ködik, ami pedig az EU-t illeti, az
igazán nem fenyegeti a mi országa-
inkat. Valami más miatt kivánhatta
meg olajcégünket az OMV – ért
egyet a legtöbb megfigyelõ, s ez
valószínû az OMV sajátos érdekei
között keresendõ.

A magyar állam ellenlépéseit
fontolgatja. Minden esetre, miu-
tán annak idején az EU követelé-
sére egyetlen aranyrészvényérõl is
le kellett mondania, a Mol igen
drága válasz-részvényvásárlásait
megtoldotta egy állami vállalat, az
MFB Invest részvényvásárlásával,
igy az OTP-nek kölcsön adott pa-
kettel együtt a Mol-nak 30 száza-
léka van, aminek nagy volt az ára,
a Mol-nak 250 milliárdért kellett
saját részvényeket vásárolnia 30-
40 ezer forintjával, hogy 20 száza-
lékkal növelje tulajdoni hányadát. 

A történetnek talán még nincs
vége. Minden esetre az ügy még
tanulsággal is zárulhat, az államnak
majd nem árt nagyobb körültekin-
tést tanúsítania a stratégiai jelen-
tõségû cégeink privatizálásával
kapcsolatban. K.F.

A Mol megvédendõ a tulajdonosváltástól

Sikos olaj-ügy
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A
május 21-én bekövetkezett
villamoserõmûvi üzemza-
varok következtében ki-

esett 660 megawattnyi áramter-
melés pótlása csak hosszú órák
alatt sikerült, akkor is fogyasztói
kizárással.  Az esemény oka volt
az is, hogy meleg nap lévén a tö-
megesen bekapcsolt klímaberen-
dezés is terhelte a rendszert. Egy-
re inkább számításba kell tehát
vennie az energiaellátásnak a kli-
matizálás térhódítását Magyaror-
szágon is.

A klímaberendezések önmaguk-
ban nem energiafalók. Tulajdon-
képpen hõszivattyúk, az elektro-
mos energia csak annak a körfolya-
matnak az energiaveszteségét pó-
tolja, aminek keretében a hõ egyik
helyrõl a másikra vándorol. Vagyis
csak a kompresszor és a ventilátor
mûködése igényel áramot, közülük

az elsõ idõnként ki is kapcsol. En-
nek köszönhetõ, hogy a kisebb klí-
mák energiafogyasztása egyharma-
da-egynegyede a hûtõteljesítmé-
nyének, ami 2,5 kW körüli. A mû-
ködés általában 800 Wattól indul.
Ám mégis, e bármennyire haté-
kony eszközök nagy száma a kér-
dést más megvilágításba helyezi.

Több körülmény miatt a kli-
matizálásnak divatba kellett jönnie.
Talán a legkevesebb, hogy lakóhá-
zainkban mind többen a kánikulá-
ban is kellemesen akarják érezni
magukat. Azonban Magyarorszá-
gon is mind több a technológiailag
hûtendõ termelési terület (számító-
gépközpontok), a bevásárlóköz-
pont, ahol a vásárlókat, a kihelyezett
árút is hûteni kell, és rengeteg  az
irodaház a maguk csupa üveg falaik-
kal. Terjednek a modern, könnyû-
szerkezetes épületek, amelyek igen

rossz hõtechnikai tulajdonságuak,
tehát szinte kötelezõ a klimati-
zálásuk. A szakemberek szerint csak
a klímaberendezések miatt évente
60 megawattal nõ az ország energia
igénye, egy forró napon egyik órá-
ról a másikra 300 megawattal is
megemelkedhet a fogyasztásunk.

Az uniós felmérések szerint a
tagországok összes energiafelhasz-
nálásának 40 százalékát épületek
fûtésére, hûtésére, világítására
használják fel, ezt a magas arányt
természetesen csökkenteni kíván-
ják energiahatékonysággal. Ami a
klímákat illeti, azokkal is lehet ára-
mot spórolni. Például az évenkénti
karbantartással akár 10 százalék
elektromos energia is megtakarít-
ható. Fontos, hogy a helyiség föld-
rajzi fekvése és alapterülete szerint
válasszuk meg a teljesítményt. 

K.F.

Az a másik klíma is gondot okozhat

Lehûtjük magunkat



38 2007/6-7

P
árizsban már minden illeté-
kes hatóság megelégedéssel
rábólintott annak a felhõ-

karcolónak az építési tervére,
amellyel az elegáns Défense üzleti
negyedben 2008 és 2011 között
felépülhet az olasz Generali bizto-
sító társaság új környezetbarát
felhõkarcolója. Az épületkolosszus
305 méteres magasságával kiemel-
kedik a Défense átlagosan 200 mé-
teres toronyépületeinek az erde-
jébõl. Egy hagyományos betonko-
losszushoz mérten a Generali-
toronyépületet úgy tervezték,
hogy – nap- és szélerõmûinek, há-
romszoros üvegbevonatának, illet-
ve a felhasznált számítógépes irá-
nyításnak köszönhetõen – évente
egy tízezres lélekszámú város
energiafogyasztásával egyenlõ 20
millió kilowattórás energiatakaré-
kosságot tegyen lehetõvé, s megfe-
leljen a kiotói egyezmény elõ-

írásainak, miszerint a nyugati álla-
mokban 5,2 százalékkal kell csök-
kenteni a CO2-kibocsátást az
1990-es szinthez képest.

TERVEZÉSI VILÁGPREMIER A gi-
gantikus felhõkarcolót a párizsi
Valode és Pilastre tervezõirodák
tervezték, kivitelezését pedig a vi-
lágelsõ Vinci-csoportra bízták. A
90 ezer négyzetméteres belsõ terû
épületkolosszus 550 millió eurót
elérõ építési beruházásainak vi-
szonylag gyors megtérülésével
számolnak, ugyanis a piacon je-
lenleg könnyen bérbe adhatók 6-
800 euró/négyzetméter éves áron
a környezetbarát felhõkarcolók. A
Défense ékkövének kikiáltott
épületrõl a francia Capital címû
lap úgy tudja, hogy a Pilastre és
Valode irodák a világ legkönye-
zetkímélõbb gigászi tornyának
tervezték.

Napelemek, áramtermelõ, szélturbinák az épüleben

TECHNIKA ÉPÍTÉSZET

Napelemek, áramtermelõ, szélturbinák az épületen

Környezetbarát
felhõkarcoló

300 méter

200 méter

100 méter

0 méter

Az épület kimagaslik a Défense toronyépületei közül



A tervezés alapját egy új kon-
cepció alkotja, miszerint az épüle-
tet egy gigantikus hõszigetelõ ter-
moszként fogják fel. A torony
nem a szokásos központi tenge-
lyen nyugszik, hanem egy olyan
140 ezer tonnás vasbeton-váz
fogja körül, amelyet teljesen újra-
felhasználható anyagokból hoz-
nak létre. A háromszoros üvegbe-
vonatú belsõ burokban az épüle-
tet nyáron természetes szellõz-
tetéssel hûtik. A hûtés és fûtés bo-
nyolult mûködtetését egy köz-
ponti számítógépes rendszer vég-
zi, amely minden körülményt fi-
gyelembe vesz. Az álmennyezet
hiányában a betonszerkezet nap-
pal kiadja az éjszaka átvett hûs
levegõt. A PC-vezérelt ablakok a
megfelelõ szögben és idõpontban
nyílnak és zárulnak. A betonhom-
lokzat megvédi az épületet a ha-
gyományos felhõkarcolókat érõ
hõmérsékleti sokkolástól. A há-
romszoros üvegbevonat véd a fe-
lesleges hõvesztéstõl, a számító-
gépek melege pedig télen hozzá-
járul az ideális belsõ hõmérséklet
biztosításához.

Az érdekes újdonságok sorát
gyarapítja, hogy a 200 méter ma-
gas és 45 méter széles homlokza-
tot olyan háromszoros sûrûségû
üvegbevonattal látják el, amelyet
hõszigetelõ ásványokból álló be-
vonattal ötvöznek.

MEGÚJULÓ ENERGIA-ERÕMÛ A

TETÕN Az építészeti világpremier
keretében valóságos megújuló
energia-erõmûvet terveztek a fel-
hõkarcoló tetejére, amelyet az Eif-

fel-toronyra való utalás-
ként fémbevonatba ágyaz-
nak. Így 18 kisebb méretû
– egyenként 3 méter át-
mérõjû, 5 méter magas –
szélerõmû 270 ezer kilo-
wattóra villamos energiát
állít elõ, amivel megvilá-
gítják a gigászi torony-
épület 50 emeletének a
folyosóit, alagsorát, illetve
közös ellátású helyiségeit.

A felhõkarcoló négy csúcsának
belsõ oldalaira mintegy 1000
négyzetméteres összesített átmé-
rõjû fotovoltaikus cellát helyeznek
el, hogy a napból érkezõ 90 ezer
kilowattórányi villamos energiával
segítsék az irodák megvilágítását.
Ehhez járul még a csúcsokon, va-
lamint a tetõ sík területein kialakí-
tandó 800 négyzetméternyi nap-
elem-park, amelynek az a funkció-
ja, hogy biztosítsa a toronyépület
konyhái által évente felhasznált 50
tonna meleg vizet.

ALKALMAZOTT-BARÁT TECHNO-
LÓGIA Az 50 emeletes épület ki-
alakítása során a környezetkímélõ
szempontok figyelembe vétele
mellett a technológiát az alkalma-
zottak kényelmének a szolgálatá-
ba állítják. Az épület homlokzati
részeire, illetve tetejére 20 kertet
telepítenek, amelyek hegyi nö-
vényzettel járulnak hozzá a felhõ-
karcoló lakóinak felüdüléséhez. A
zöld övezetek öntözését az esõvíz
begyûjtésére épített tartályokból
biztosítják.

További újítások hivatottak az
50 emelet zökkenõmentes postai
ellátását, illetve a személyzet
gyors közlekedését biztosítani. A
postát a központi elosztó belsõ aj-
tó nélküli lifteken szállítja majd az
50 emeletre, megszabva az átvéte-
li idõpontokat minden iroda szá-
mára. A lift 9 méter/másodperces
sebességgel fog száguldani, így 1
perc alatt minden alkalmazott ké-
pes lesz az 50. emeleti panoráma-
terembe érkezni.

Békés Sándor
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Öt méter magas szélturbinák

Kertek a homlokzaton Bejárat a Generali
épületébe



A
falazat polisztirolhabos
burkolása a családi házak-
tól a panel-lakásokig nép-

szerû és elterjedt módszere az
épületek hõszigetelésének. A po-
lisztirol táblákat a ragasztáson túl
dübelekkel erõsítik a homlokzat-
ra. A munkafázis elsõ lépéseként
magán a szigetelõ rétegen – fel-
újítás esetén a régi vakolaton is –
áthaladó, végül a homlokzat belsõ
szerkezetében végzõdõ furatokat
készítenek. A háztartások min-
dennapi gyakorlatához tartozó
tiplizés esetén ezt egyszerûen úgy
mondanánk, hogy elõször fúrni
kell egy lyukat a falba. Ebbe az
üregbe kerül a csavar vagy beütõ
szegecs rögzítésére szánt hüvely
(illetve a fenti példához visszatér-
ve a tipli), amibe a szigetelõ-
réteget tartó, rögzítõ, illetve a fal-
hoz szorító csavarok vagy beü-
tõszegek illeszkednek. A módszer
gyors, egyszerû és megbízható, de
nem tökéletes. 

Mivel a rögzítõelemek a tá-
nyérjukkal kívülrõl préselik a fal-
hoz a polisztirolt, a végsõ hom-
lokzati felületen az ebbõl a síkból
pár milliméterre kiemelkedõ
egyenetlenségek jöhetnek létre.
Ez pedig – különösen bizonyos
fénybeesési szög esetében - ront-
hatja az esztétikai hatást. 

Paradox módon a hõszigetelõ
rendszer, amely többek között a
hõhidak megszüntetésére hiva-
tott, saját szerkezetében több száz
apró hõvezetõt rejt a dübelek for-
májában. Az általuk okozott
hõveszteség nem jelentõs, de né-
hány százaléknyi elpazarolt ener-
giát mindenképpen jelent.

Megnehezíti a szerelõk dolgát
és a rendszert is gyengíti, hogy a

szigetelõanyagon átfúrva, nem le-
het látni, hová helyezik a dübelt.
A statisztikai adatok szerint, min-
den ötödik tartóelem éppen egy
tégla hézagába vagy a fugába ke-
rül. A rosszul illeszkedõ csavarok
vagy beütõ-szegecsek tartóereje
gyengébb a szükségesnél. 

Problematikus az is, hogy a
különbözõ lemezvastagságokhoz
eltérõ szárhosszúságú elemeket
kell alkalmazni. Ez többletmun-
kát jelent a gyártónak, raktározási
terheket a kereskedõnek és újabb,
méretben is egyeztetendõ tételt a
felhasználónak.

Mindezen problémák, kelle-
metlenségek, pontatlanságok ki-
küszöbölése érdekében dolgozták

ki osztrák mérnökök a Ragasztó
Tárcsát. A szerkezet két részbõl
áll. Tartalmaz egy dübelt, tehát a
falazat anyagába szorosan illesz-
kedõ 11 cm átmérõjû, tányérszerû
mûanyag tárcsát, valamint az ezt
rögzítõ beütõ szegecset. Ezeket
az elemeket a szigetelõ réteg alá –
épen hagyva annak struktúráját -,
közvetlenül a homlokzat alapszer-
kezetét képezõ anyagba, azaz a
téglába vagy betonba rögzítik
úgy, hogy a tárcsa pár milliméter-
rel kiemelkedjék a fal síkjából. A
hagyományos eljárás során a po-
lisztirol lemezek hátoldalát a pe-
remek mentén körbekenik ra-

gasztó tapasszal és ún. ragasztó-
pogácsákat is felvisznek.  A táblák
fixálása ragasztó tárcsa alkalmazá-
sa esetén is így történik, de míg a
hagyományos dübelezés esetén a
már rögzített táblákat fúrják át, a
ragasztó tárcsa esetében a
kiegészítõ kötést a tárcsa tányér-
jára felhordott ragasztó adja, ami
a tárcsák karimája mögé is befo-
lyik, mintegy belekapaszkodva
azokba. Kísérletekkel igazolható,
hogy az így kialakított rögzítés
húzószilárdsága - bármilyen hihe-
tetlen is ez elsõ látásra - erõsebb
lesz a dübelezett kapcsolaténál,
így nagyobb szilárdságú csomó-
pont alakul ki a régebbi technoló-
gia hátrányai nélkül.       
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Ragasztótárcsa épületek hõszigeteléséhez

Erõsebb kapcsolat
AA  BBaauummiitt  RRaaggaasszzttóó  TTáárrccssaa  vviilláággúújjddoonnssáággggaall  sszzoollggááll  aa  hhõõsszziiggeetteellõõ  rreennddsszzeerreekk
sszzeerreellééssee  tteerréénn..
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A ragasztó tárcsák használatá-
nak köszönhetõen nem sérül a
szigetelõanyag, a szerelõk látják,
hová fúrnak, nincsenek a szerke-
zetbe épített hõhidak, egységes
méretet lehet használni, a szigete-
lés vastagságától függetlenül.

A ragasztó tárcsák két változat-
ban kaphatók. A piros színû esz-
köz négy centiméterrel hosszabb,
ezért olyan házak felújításánál,
hõszigetelésénél használják, ahol a
régi vakolaton is keresztül kell ha-
tolnia. Kék színnel jelölték a rövi-
debbet, ami betonfelületek eseté-
ben alkalmazható. Ilyenekkel sze-
relik a „Baumit Panelprogram”
során felújításra kerülõ lakótelepi
lakások új homlokzatait is.

A felhasználók pénzt és idõt
takarítanak meg a Baumit Ra-
gasztó Tárcsa alkalmazásával,
mert elég, ha a szigetelendõ felü-
leten 40 x 40 cm-es raszterben
helyezik el, a lábazati indító pro-
filtól és a sarkoktól legalább 10
cm távolságra.

A Baumit olyan polisztirol ala-
pú hõszigetelõ rendszereket kínál,

amelyeknek minden alkotóelem-
ét, illetve az alkotóelemek egy-
máshoz való viszonyát tudomá-
nyos pontossággal dolgozták ki. A
vállalat törekszik arra, hogy a sze-
relési munkálatokhoz is a legjobb
minõségû eszközöket és techno-
lógiát biztosítsa. Éppen ezért
2006-tól már Magyarországon is
kínálja a hozzávaló ragasztó-
anyaggal együtt új termékét, a
Baumit Ragasztó Tárcsát.

2007/6-7 41

Kapcsolat:
Baumit Marketing

Papp Barbara b.papp@baumit.hu
Pál Erika e.pal@baumit.hu
Gajdos Ágnes a.gajdos@

baumit.hu

Tel.: 0633/512-920

Bõvebb információ: 
www.baumit.hu

A Baumit Kft., mely az osztrák
Wopfinger Beteiligungs GmbH
Schmid & Co. 100 %-os leány-
vállalata, 1990-ben alakult Ma-
gyarországon. Fennállásának 17
éve alatt az építõanyag-ipari pi-
ac vezetõ szereplõjévé vált. Ter-
mékeit az építtetõk és a kivi-
telezõk a vakolás, a hõszige-
telés és a felújítás területén al-
kalmazzák. 

A Baumit Kft. termékeit 3 ma-
gyarországi üzemben állítja elõ;
a gyártás legnagyobb részét
lefedõ szárazhabarcs-gyárai
Dorogon és Alsózsolcán mû-
ködnek, a színes nemesvakola-
tok gyártása Pásztón történik. A
vállalatirányítás és a minõség-
biztosítás központja Dorog, a
cég az ISO 9001-es szabvány-
nak megfelelõ minõségirányí-
tási rendszer szerint mûködik.

A Baumit egy dinamikus már-
ka. Az összforgalom az alapítás-
kor, 1991-ben 108 foglalkozta-
tottal 183 millió forint volt.
2006–ra 168 munkatárssal árbe-
vétele túllépte a 10 milliárd fo-
rintos álomhatárt. 

Épületek 
tûzvédelme
Gyakoriakká váltak Magyaror-
szágon az épülettüzek, ezért
érdeklõdéssel varható az év má-
sodik felében életbe lépõ új Or-
szágos Tûzvédelmi Szabályzat
(OTSZ). A tûzvédelmi követel-
mények szigorítását célzó mi-
niszteri rendelettõl nagyobb
biztonság várható el az építõipar
területén is. A módosítást az épí-
tési és érintõlegesen a tûzvédel-
mi EU-s direktívák átvétele tet-
te szükségessé. Például a hatá-
lyos tûzvédelmi szabályozók az
épületszerkezeteknél nem ég-
hetõ, nehezen éghetõ, közepe-
sen éghetõ, könnyen éghetõ fo-
galmakat használnak, az EU
más minõsítéseket, betûkkel jel-
zett fogalmakat ír elõ. A tûzálló-
sági határértékek vonatkozásá-
ban a jelenlegi elõírás csak egy
értéket állapít meg, mely a szer-
kezet állékonyságára, lángáttö-
rési tényezõjére és átmelegedési
idõtartamára egyaránt vonatko-
zik. Az uniós direktíva ezen há-
rom tényezõt külön-külön szá-
mon kéri, ugyanígy vizsgálja,
hogy az épületszerkezet túlolda-
lán hõsugárzás, lángáttörés
okozhat-e tüzet.

A jogszabály módosításában
részt vettek a szakmai szerveze-
tek, kamarák is. Az engedélye-
zési eljárás egyszerûsítésével a
vállakozások költségei is csök-
keni fognak. Az egyes  mûszaki
követelményeknek való megfe-
lelésre több, eltérõ lehetõséget
is biztosítanak, hogy a tervezõk
a leggazdaságosabb megoldást
választhassák.

ÉPÍTÉSZET  TECHNIKA



F
eltérképezték Budapest és a
környék zaját, s mint várha-
tó volt, az autópályák, az

osztott pályás fõutak mellett, a
vasútvonalak mentén még éjszaka
is a megengedettnél (50 dBa) is
sokkal nagyobb forgalmi zajt kell
a lakosságnak elszenvednie. A
debreceni Kossuth tér példája is
mutatja, országosan nem tartják
be a 22 óra utáni „csendrendele-
tet”, hiszen Debrecenben a lakók-
nak kellett tiltakozniuk a késõ es-
tébe nyúló zajos rendezvények el-
len. Igaz, a fõvárosban már került
pénz az M3-as bevezetõ szakaszá-
nak zajvédelmére - itt fal épülne,
ha nem akadályozzák meg az út-
mentén mûködõ vállalkozások -,
az M5-ös út bevezetõje még várat
a megoldásra, úgyszintén a Hun-
gária körút, a Szentendrei út, ahol
addig is az autósok csökkenthet-
nék az éjszakai sebességüket, ez-
zel a gépkocsijuk keltette lármát.

A zajvédelem a környezetvéde-
lem mostohagyermeke, tartják a
környezetvédõk, és valóban, a lár-
ma mérésére nem hordunk ma-
gunknál mûszert, ellenõrzése
rendszertelen, a hivatalok valahol a
fejlõdés, a közlekedés velejárója-
ként tekintenek rá. Dr. Szoboszlai
Miklós, a Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium vezetõ fõtanácsosa
véleménye szerint is, miközben
1990 óta a magyar gazdaság
szennyezés-kibocsátása 80 száza-
lékkal csökkent, s a nagyforgalmú,
de szélesebb utakon a levegõ is ke-
vésbé szennyezõdik, a zajártalom a
90-es évinek a többszörösére nö-
vekedett (s vele persze a rezgésár-
talom is). Ma a lakásállomány 60
százaléka zajos, vagyis ahol 60 de-
cibel felett van az érték. Fõ bûnös
a gépjármûforgalom a maga gör-
dülési zajával. Újabban a nagytel-

jesítményû, divatos motorkerék-
párok kevernek fülsiketítõ szóla-
mot a gépjármûvek kórusába. A
gépjármûvezetõk, a sebességi határ
túllépésén kívül másról nem na-
gyon tehetnek, például a fõváros-
ban annyira elavult a forgalom-
szervezés, hogy forgalmi dugót
dugó követ, a szintbeli gyalogos-
átkelõk sûrûsége felülmúlja az eu-
rópai nagyvárosokét, ami a na-
gyobb zajjal járó motorindításokat
szaporítja.

A fõváros ilyen gondja a
repülõtérrel függ össze. Igaz,
hogy Ferihegyen már csöndesebb
gépek indulnak és landolnak, de
majd egymillió géprõl van szó
évente, és már 8 millió felett van
az évi utaslétszám. A gépek több-
ségének fel- és leszálláskor át kell
repülniük Budapest felett, mivel

nyugatról jönnek és nyugati
irányban távoznak. Ferihegy
ezenkívül óriási gépjármûforgal-
mat is éleszt, amelyet a vasúti
megközelítés lehetõsége egyelõre
nem fog jelentõsen csökkenteni.

A zajártalom tényeit ismertetõ
dr. Szoboszlay Miklós, a GKM
környezetvédelmi vezetõ fõtaná-
csosa azt mondja, hogy leginkább
a zajszennyezés elleni fellépés ko-
ordinálatlan, egyszerre több fõ-
hatóságnak van joga fellépni elle-
ne, amit könnyen ki lehet használ-
ni. Létezik EU-irányelv a zajvéde-
lemre, ami Magyarországot is arra
kötelezi, hogy intézkedési tervet
készítsen a kérdés megoldására.
Az EU támogatásokkal segíti a zaj
csökkentését célzó beruházásokat.
Jobban kellene élni vele.

K.F.
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A növekvõ lármát nem csak a fejlõdés okozza

A zaj bajjal jár

Budapest zajtérképe önmagáért beszél



MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ddeebbüüttáálltt  aazz
eeggyyeeddii  ggyyáárrttáássúú  ddiiggiittáálliiss  rröögg-
zzííttõõnnkk,,  mmeellyynneekk  kkiimmaaggaassllóóaann
jjóó  ppaarraamméétteerreeii  vvaannnnaakk  aa  lliissttaa-
áárrhhoozz  kkééppeesstt..  AAzz  XXDDVV  1177xxxxLL
110000  ttííppuussúú  ggééppeett  ttaavvaallyy  aauu-
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kkaapphhaattóó  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii
ddiisszzttrriibbuuttoorruunnkknnááll..  

A RÖGZÍTÕ TULAJDONSÁGAI: A 4
– 8 – 16 csatornás digitális rögzítõ
MPEG4 alapon mûködik (D1 fel-
bontással és nagyon jó arányban
ár/teljesítményt illetõen). Így
csökkenti az adatok folyását és
megtartja a magas képminõséget,
ami lehetõvé teszi, hogy hosszú
idõt bonyodalom nélkül rögzíthet.

A kép felbontása három lehe-
tõséget kínál: 352x288, 704x288
vagy 704x576. 

A felvételek gyorsasága 100
kép/msp (352x288) vagy 25 kép/
msp (704x576).

Felvételkor a 4 csatornás DVR
100 kép/msp, a 8 csatornás DVR
200 kép/msp és a 16 csatornás
DVR 400 kép/msp-t rögzít. 

Videós belépés lehetséges: kom-
pozitos, S-VHS és VGA típus. 

Az ideiglenes fájlt megtartja
AVI, BMP és JPG formátumban.
Mozgásérzekelõvel is diszponál a

termék, ami, azt je-
lenti, hogy csak
akkor játsza fel a
képet, amikor
mozgást érzékel.
Ez különösen elõ-
nyös munkaszüneti idõ-
szakokban (éjszaka, szombat, va-
sárnap, ünnepnap). 

A termék nem csak képet de
hangot is tud rögzíteni,. A 4 csa-
tornából egyszerre feljátszható a
hang, de csak egyenként lehet le-
hallgatni.

Kommunikál az RS 485 háló-
zaton. Diszponál PTZ irányítás-
sal és USB portja is van a készü-
léknek. Szükség esetén be lehet
állítani úgy, hogy csak egy csator-
nán a legnagyobb felbontással
akár 100 képet/másodpercenként
játszon fel. 

Felvételt, lejátszást, rögzítést
és a hálózati kommunikációt azo-
nos idõben a gép gond nélkül ke-
zel. Az egyszerû magyar nyelvû
menü segítségével intelligensen
és gyorsan, ki lehet keresni a
szükséges felvételt. A készülék
szoftvere támogatja a távirányítós
funkciót, amely hozzátartozik a
készülékhez. 

A beállított WEB oldalon
át – a jelszó birtokában – bárhon-
nan, ahol internet kapcsolat van,
lehetséges élõ képet, vagy a már
felvett eseményeket észrevétlenül
átnézni. 

Van saját idõszinkronizációja,
ami azt jelenti, hogy ha két vagy
több készüléket öszekötünk, ak-
kor ezen a funkción tudják magu-
kat automatikussan egy idõre
beállítani és így nem kell az egyes
gépeket átállítani.

A DVR automatikussan átkap-
csolja a nyári idõszámítást télire,
és fordítva. 

Az eseményeket rögtön e-mailen
is jelentheti. 

A készüléket fel lehet használni
például üzleti hálózatokban is.
Ahol pl. 4-5 üzlet (vagy több is)
van, a biztonsági fõnök a köz-
pontban észrevétlenül  megte-
kintheti,  mi történik az üzletek-
ben. 

A DVR-ket már használják ál-
lami szervek is (városi hivatalok,
rendõrség) üzemek és egyéb ma-
gáncégek.

KÉPRÖGZÍTÉS  TECHNIKA
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A készülékek lista ára:
XDV 1704 L100 530 ð
XDV 1708 L100 870 ð
XDV 1716 L100 990 ð
Akciós ára: - 20%

Képet, hangot rögzít és kommunikál is

Az XDV 17xxL 100

Hi-Tech Mûszertechnika Kft.
Hungary-3433 Nyékládháza

Hunyadi János u. 7.
Tel.,Fax: (+36-46) 309-217
Mobil: (+36-30) 398-8167

E-mail:
distributor@hitech.co.hu

www.hitech.co.hu



1. Az 50. évfordu-
lóját ünneplõ MTV
megemlékezése i
sajnos nem szólnak
a hazai televíziós
adás megindítását
segítõ mérnökök-

rõl. Mi most az ebben még isme-
retlen Uzsoky Miklós (1925-
1995) szerepét idézzük fel, aki a
hazai elektronika, hírközlés, szá-
mítógéppel segített tervezés
(CAD) -gyártás, valamint a mik-
rohullámú technika nagyformátu-
mú, nemzetközi hírû tudósa volt.

- Mikor indultak az elsõ kísérleti
televíziós adások Magyarországon? 

2. Uzsoky Miklós az Automati-
zálási Kutató Intézetben (AKI)
már számos fejlesztést hajtott
végre, egyidõben azok amerikai
létrehozásával (hátrafelé haladó
hullámok, digitális technikai szû-
rõk), amelyeknek a szellemi elzár-
kózás idején nagy volt a jelen-
tõségük. Õ alkotta meg az elsõ
magyar fejlesztésû televíziós adót
és vezetésével jött létre az a mik-
rohullámú távközlési rendszer,
amely sikeres exportcikke volt az
országnak. Munkásságát a
SZTAKI-ban folytatta.

- Mikor alakult meg az AKI-ból
és a Számítástechnikai Kutató Köz-
pontból alakult SZTAKI? 

3. Uzsoky a SZTAKI-ban
úttörõjévé vált a számítógéppel
segített elektronikus tervezésnek
és gyártásnak az elektronikai ipar-
ban. Megoldotta a nyomtatott
áramköri lapok (NYÁK), hátlap-
ok, integrált áramkörök tervezé-
sét és gyártását CAD-del. Ezért
Állami Díjat is kapott.

- Mikor tüntették ki Állami Díj-
jal? 

4. Ugyancsak a SZTAKI-ban
másik eredményes exportcikke
lett a maga idejében úttörõ és
korszerû modem-fejlesztése a
számítógépes hálózatokhoz, ami-
ket Nyugatról nem lehetett be-
szerezni. Páratlan alkotó fantáziá-
val dolgozott, közben a számítás-
technikusok egész generációját
nevelte ki. Julesz Béla, a Bell La-
boratórium egyik nagyja mondta:
„Tíz Nobel-díjast ismertem, de
legfeljebb 5 zsenit, Uzsoky köz-
tük volt.”

- Milyen listán szerepeltek a Ma-
gyarországra nem szállítható nyuga-
ti fejlett technikai berendezések? 
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TECHNIKA REJTVÉNY

Elôdök, szenzációk
HHaazzáánnkk  tteecchhnniikkaaii  ffeejjllõõddééssee  bbõõvveellkkeeddeetttt  zzsseenniiáálliiss  ttuuddóóssookkbbaann,,  mméérrnnöökköökkbbeenn,,  iippaarrii  mmeenneeddzzssee-
rreekkbbeenn..  AAzz  õõ  aallkkoottáássaaiikk,,  tteevvéékkeennyyssééggüükk  ggyyaakkrraann  mméégg  sszzeennzzáácciióókkaatt  iiss  sszzoollggáállttaattootttt,,  aammeellyyeekknneekk  hhíírree
mmeenntt  nneemm  ccssaakk  nnáálluunnkk,,  hhaanneemm  aa  vviilláággbbaann  iiss..  IItttt  õõkkeett  sszzeerreettnnéénnkk  kköözzeelleebbbb  hhoozznnii  aazz  oollvvaassóóhhoozz..  AA  llaapp-
bbaann  kköözzöölltt  kkéérrddéésseekkrree  aa  vváállaasszzookkaatt  kkéérrjjüükk  lleevveelleezzôôllaappoonn  bbeekküüllddeennii  aa  sszzeerrkkeesszzttôôssééggbbee  ((11002277  BBuuddaa-
ppeesstt,,  FFôô  uu..  6688..  TTeecchhnniikkaa  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg))  vvaaggyy  aa  wwwwww..mmuusszzaakkiisszzeemmllee..hhuu  hhoonnllaappoonn  ttööllttssee  kkii..

1. (1889)
2. (Két fia, Alfonz és Jenõ)
3. (Ferro-glóbus)
4. (1929)
5. (1949)

Nyerteseink: 
Pálosi Gábor, Budapest
Kovács Krisztián, Baja
Nagy Elemér, Debrecen

Az 5. számban közölt 
rejtvény megfejtése:

Az elsõ monitorkép, a monoszkóp A SZTAKI iskolai számítógépe a hõskorszakból

A TV-híradó elsõ stúdiója








