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Paks:
eltávolított
sérült
fütõelemek

A Paksi Atomerõmû sé-
rült fütõelemeit január
29-ére eltávolították az
erõmû és az orosz
TVEL cég szakembe-
rei. A 2. blokk melletti
1. számú akna tisztító-
tartályában több tonna
sérült üzemanyag re-
kedt  a 2003 áprilisában
történt súlyos üzemza-
var során, ezt a nagy
mennyiségû veszélyes
anyagot – sokszor milli-
méter nagyságú darabo-
kat – emelték ki a nyolc
méteres vízoszlop alól
maximális biztonsággal,
mindössze három hó-
nap alatt és helyezték el
több évre a pihentetõ-
medencébe. A tervszerû
munkálatok eredmé-
nyeképpen a 2. blokk
már december 30.-tól
üzemelhetett. A mun-
kálatokat irányító Ko-
vács József vezérigazga-
tó a sajtótájékoztatón
azt is bejelentette, hogy
a már üres tisztítótar-
tályt március végéig, a
2-es blokk fõjavításának
kezdetére szintén ki-
emelik és dekontami-
nálják. A végsõ megol-
dásként megemlítette,
hogy az atomerõmûben
olyan technológiát fog-
nak választani, amellyel
feleslegessé válik az
üzemanyagkazetták mo-
satása, tisztítása s ezál-
tal ilyen tisztítótartá-
lyok alkalmazása. A
projekt részletesebb is-
mertetésére következõ
számunkban visszaté-
rünk.
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Az országban elõször
mélyépítésû nagyfeszültsé-
gû trafóállomás épül Buda-
pesten. Az öt emeletes
mélységben, 19 méterrel a
föld alá süllyesztett transz-
formátorállomás átveszi a
régi, 30/10 kilovoltos al-
állomás feladatait a fõvá-
rosi Vérmezõ környékén,
javítva a szolgáltatást. A
döntést az állomás elhe-
lyezésérõl a környékbeli
helyhiány segítette elõ,
költsége 1,7 milliárd fo-
rint. Hasonló föld alatti ál-
lomást másutt is terveznek
a fõvárosban. A 19 méteres
mélységbe az ország egyet-
len 500 tonnás darujával
kerülnek le az egyenként
80 t tömegû transzformá-
torok.

Kelendõ fiatal diplomások
Míg tavaly 92 standon 110
cég kínált állásokat a Mû-
egyetemi Állásbörzén, 2006
november végén már 148
standon 180 vállalat 3600 ál-
lásajánlattal várta ismerke-
désre, kapcsolatfelvételre a
fõvárosi egyetemi hallgató-
kat, többségükben a rendezõ
Mûegyetem diákjait.

A legtöbb ajánlatot mul-
tinacionális cég tette, de
szép számmal jelentek meg
Kkv-k is. Újdonság: több,
magyarországi leányválla-
lattal nem rendelkezõ cég is
toborzott munkaerõt Belgi-
umból, Angliából, az USA-
ból és Szingapúrból. Az
egész világon és így nálunk
is hiányzó mûszaki mér-
nökpályákra vonatkozott a
legtöbb ajánlat, így 65 szá-
zalékuk mûszaki, informati-
kus, 26 százalékuk gazdasá-

gi, pénzügyi munkakörbe
keresett jelentkezõt. Ha-
zánkban minden ötödik
mérnökállás betöltetlen, a
hiány valószínûleg még
fennmarad, hiszen legköze-
lebb csak 1,68 százalékkal
növelik a mûszaki képzésre
felvehetõ diákok számát.
Természetesen most is két
kézzel kapkodtak a villa-

mosmérnökök után, de in-
formatikus, gépészmérnök
is sok kerestetett. Az 1992
óta 23.-szor megrendezett
mûegyetemi állásbörze Eu-
rópa harmadik legnagyobb
ilyen rendezvényeként te-
hát legutóbb is hathatósan
elõsegítette a kapcsolatfel-
vételt a diákok jövendõ
munkahelyével.

Trafóállomás a föld alatt



December 21-én az Or-
szágház Fõrendi Termé-
ben adták át a Novoferr
Alapítvány által 18. alka-
lommal odaítélt hazai és
nemzetközi Gábor Dé-
nes-díjakat. A jelentõs
tudományos és mûszaki-
szellemi alkotások létre-
hozását, illetve K+F-, va-
lamint innovatív tevé-
kenységet elismerõ hazai
Gábor Dénes-díjban az
alábbiak részesültek:
Bogsch Erik vegyész-
mérnök, a Richter Gede-
on Vegyészeti Gyár
NyRt. vezérigazgatója, a
hazai gyógyszergyártás
nemzetközi tekintélyé-
nek megõrzéséért, a cég
K+F-tevékenységének az
ösztönzéséért, illetve az
ehhez szükséges infras-
truktúra megteremtésé-
ért és fenntartásáért;
Kertész Zoltán agrár-
mérnök, a Gabonater-
mesztési Kutató Kht. ku-
tatóprofesszora, a búza-
nemesítési módszerek ki-
fejlesztésért, a hibridbú-
za-elõállítás kutatásáért,
56 búzafajta elõállításá-
ban való alkotó részvét-
eléért; Petis Mihály ag-
rármérnök, címzetes fõ-
iskolai tanár, a Bátorcoop
Szövetkezet elnöke, a
Bátor Trade Kft. ügyve-
zetõje, az állattenyésztés,
a növénytermesztés és az
energiatermelés táp-
anyag- és energia-kör-
forgalmi összhangjának a
megteremtéséért, a bio-
gáz program indításában
vállalt meghatározó tevé-
kenységéért; Sallai Gyula
villamosmérnök, a mû-
szaki tudomány doktora,

a BMGE tanszékvezetõ
egyetemi tanára és stra-
tégiai rektor-helyettese, a
távközlési, információs
és média-technológiák
konvergenciájának érték-
lánc alapú komplex mo-
dellezésében, illetve a
magyarországi szélessávú
távközlés stratégiájának a
kidolgozásában elért in-
novatív eredményeiért;
Rudas Imre matemati-
kus, az MTA doktora, a
Budapesti Mûszaki
Fõiskola egyetemi tanára
és rektora, az irányítás-
technika, a robotok és a
nem lineáris rendszerek
irányítása és a környezet
védelme terén elért ered-
ményeiért; Sarkadi Ba-
lázs osztályvezetõ fõor-
vos, akadémikus, az Or-
szágos Gyógyintézeti
Központ Haematológiai
és Immunológiai Intéze-
tének kutatási igazgató-
helyettese, a nemzetközi
szinten is kiemelkedõ
K+F-tevékenységéért,
iskolateremtõ kutatási
eredményeinek széleskö-
rû nemzetközi publikálá-
sáért és innovatív vállal-
kozások alapításáért;
Molnár Béla belgyó-
gyász, gasztroenteroló-
gus szakorvos, a Sem-
melweis Egyetem Sejt-
analitikai Laboratóriu-

mának vezetõje, a virtuá-
lis mikroszkópia, illetve a
digitális hisztológia el-
méletének a kidolgozásá-
ért és eszközeinek a kifej-
lesztéséért.

Az ötödször meghir-
detett nemzetközi Gá-
bor Dénes-díjat Nico F.
Declerq fizikus, a Geor-
gia Institute of Techno-
logy professzora a kü-
lönbözõ károsodásokat
szenvedett anyagok, a
nano-anyagok ultraszo-
nikus, nem destruktív
vizsgálatért, valamint
Czirók András fizikus,
az ELTE Biológiai Fizi-
ka Tanszékének adjunk-
tusa, az University of
Kansas Medical Center
Anatómia és Sejtbioló-
gia tanszék részállású
kutatója, a biológiai
rendszerek önszervezõ-
désének a kutatása, a
sejtek és környezetük
kölcsönhatásának vizs-
gálata terén elért ered-
ményeiért vehette át.

A BMGE és a
Novoferr Alapítvány ál-
tal létrehozott Gábor
Dénes Tudományos Di-
ákköri Ösztöndíjjal
Geresdi Attilát, az egye-
tem V. évfolyamos mér-
nök-fizikus hallgatóját
jutalmazták.

B. S.
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Új Gábor Dénes-díjasok Fehér
Könyv a
szellemi
tulajdon
védelmérõl

A fenti címmel jelent
meg decemberben a
Magyar Szabadalmi Hi-
vatal és a Magyar Szelle-
mi Tulajdonvédelmi Ta-
nács (MSZTT) által két
éve elindított kiadvány-
sorozat második kötete,
amely a hazai innováció,
az oltalmi formák és a
szerzõi jog 2006-os
idõszerû kérdéseit veszi
górcsõ alá. A kötet
idõszerûségét éppen a
benne szereplõ adatso-
rok, táblázatok, illetve
elemzések tükrözik a
legérzékletesebben. Ve-
zérvonalként húzódik
végig a kiadvány oldala-
in, hogy a hazai gazdasá-
gi élet szereplõinek az
iparjogvédelem iránti
magatartása a 25 tagú
Európai Unió utolsó ne-
gyedébe sorolják Ma-
gyarországot. A kötet
egyik alapkövetkeztetése
szerint átalakításra szo-
rul a vállalati viselkedés
a szellemi tulajdonvéde-
lem kérdésében. Az
ilyen irányú tudatosság-
hoz jelentõsen hozzájá-
rulhat a kiszámítható
gazdasági modell és az
innovatív magatartás.
Másrészt elengedhetet-
len a hazai menedzs-
ment-kultúra javítása, a
szellemi tulajdon terüle-
tén mutatkozó kalózko-
dások kiiktatása.

(békés)

KRÓNIKA TECHNIKA



Új egyetemi épületekkel,
kollégiumokkal gazda-
godik a felsõoktatás. Ál-
lami pénzbõl épül a
gyöngyösi Károly Ró-
bert Fõiskola új könyv-
tárépülete. A szaktárca
hozzájárul a Jászberényi
Sportcsarnok megépíté-
séhez, ennek fejében a
Szent István Egyetem
jászberényi Pedagógiai
Kara használati jogot
szerez a Sportcsarnok-
ban. Szombathelyen a
Berzsenyi Dániel
Fõiskolán egy HM in-
gatlan megvásárlásával
100 férõhelyes fõiskolai
kollégiumot alakítanak
ki. 2007-ben megkez-
dõdik a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem
rekonstrukciójának ter-
vezése.

Az állami költségvetést
kímélõ és komplett szol-
gáltatást biztosító ma-
gántõke bevonásával kap-
csolatos fejlesztések, az
ún. PPP-programok is
zajlanak. Új diákotthon-
ként elkészül a Nyugat-
Magyarországi Egyetem

gyõri tanszállodája és di-
ákotthona 320 férõ-
hellyel, a Budapesti Mû-
szaki Fõiskolán 400, a ba-
jai Eötvös József Fõ-
iskolán 140, az egri Es-
terházy Károly Fõiskolán
144 férõhellyel, a Tesse-
dik Sámuel Fõiskola bé-
késcsabai tagozatán 90, a
Nyugat-Magyarországi
Egyetem székesfehérvári
tagozatán 70 férõhellyel
és három budapesti egye-
tem együttesen 860 kol-
légiumi férõhellyel gya-
rapodik. Így a 2007. évi
bõvülés 1704 férõhely. Az
elmúlt két és fél évben a
PPP-programok kereté-
ben 6724 új kollégiumi
férõhelyet adtak át. 2008-
ban további 2372 új kol-
légiumi férõhelyet vehet-
nek igénybe a diákok.

A meglévõ kollégiu-
mok rekonstrukciója a
PPP-program második
eleme. Eddig – másfél év
alatt – öt intézménynél
került sor rekonstrukció-
ra, amely 4475 férõhelyet
érintett. 2007-ben továb-
bi 8 intézménynél 5033

férõhelyet korszerûsíte-
nek. Jövõre öt felsõokta-
tási intézménynél össze-
sen 8073 férõhely re-
konstrukciója kezdõdik
meg 2008. évi átadással.

Hasonlóan színes ké-
pet mutat a PPP-prog-
ram harmadik eleme, az
oktatási-kutatási épüle-
tek építése, ill. rekonst-
rukciója. Az elmúlt két
évben hat intézménynél
történt új építés (könyv-
tár, oktatási központok,
nagyelõadó), illetve két
helyen a meglévõ épület
rekonstrukciója.

2007-ben újabb hat
intézménynél (Corvinus
Egyetem, Semmelweis
Egyetem Fogorvosi Kar,
Esterházy Fõiskola,
ELTE-Trefort kert,
Nyugat-Magyarországi
Egyetem gyõri tovább-
képzõ, ill. székesfehér-
vári kar) adnak át új
épületeket, illetve kor-
szerûsítik a meglévõ
szárnyakat.

Szintén 2007-ben –
2008-2009. évi átadással
– folytatódik a munka a

Semmelweis Egyetem
Általános Orvoskari új
épületénél, az Eötvös
József Fõiskolánál, a Pé-
csi Tudományegyetem
Pollack Mihály kari
épületének rekonstruk-
ciójánál, a Károly Ró-
bert Fõiskola rekonst-
rukciójánál, a Szent Ist-
ván Egyetem központi
épületénél és a nyíregy-
házi Fõiskola oktatási
tömbjénél. Sikeres köz-
beszerzés esetén szintén
jövõre indul a kivitelezés
a Moholy-Nagy Egye-
temnél, a Miskolci Egye-
tem Zenepalotájánál, a
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Karánál és
a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Karán, a Bu-
dapesti Mûszaki Egye-
tem lágymányosi okta-
tási épületénél és a Szol-
noki Fõiskola új cam-
pusán a tiszaligeti terü-
leten.
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Folytatódó felsõoktatási
beruházások

Pungor Ernõ 
kitüntetése

Az Újvidéki Tudományos és Mû-
vészeti Akadémia (VANU) tiszte-
leti tagjává választotta Pungor
Ernõ professzort, 2006. decem-
ber 2-án. A magas kitûntetés
Pungor Ernõnek a kémia terüle-
tén végzett tudományos és kuta-
tó tevékenységét ismerte el.
Ebbõl az alkalomból a VANU el-
nöke sok sikert kívánt Pungor
Ernõnek további munkájához.

Megfiatalodik a Zeneakadémia épülete is

A Szent István Egyetem fõépülete



Vegyes érzelmekkel kellett fogadniuk
az új esztendõt a gazdaság szerep-
lõinek. Az államháztartás, és ezen ke-
resztül a gazdaság pénzügyi egyensú-
lyának a javítása a jelek szerint 2007-
re terheli a legtöbb megszorító intéz-
kedést, legalább 1000 milliárd forint-
tal kell a költségvetési hiányt csök-
kenteni. Mivel az idei költségvetés
szerint az állam kiadásai nem csök-
kennek – hiszen a reformok eleinte
még nem hoznak pénzt – a megtaka-
rítást a lakosságnak és a gazdaságnak
kell kitermelnie. Félõ, hogy a vállala-
tokra terhelt áldozatok nehéz hely-
zetbe hozzák, fejlõdésükben meg-
akasztják a vállalkozásokat, így csök-
kentik annak lehetõségét, hogy a gaz-
daság tartósan magasabb szinten ma-
radjon. A tervezett intézkedéseknek
tehát elég nagy a kockázata, amiért
mégis vállalja a kormányzat: a szakí-
tás egy meg nem alapozott, költekezõ
gazdaságpolitikával, amelyet a több
cikluson átívelõ, túlpolitizált és nép-
szerûséget hajszoló kormányzás gya-
korolt, a másik, hogy így, a rendbe ra-
kott egyensúly az országot képessé
tegye az EU-s ezermilliárdok befoga-
dására, vagyis az ehhez szükséges ön-
rész kitermelésére is.

Ami a szakítást illeti az eddigi rossz
gyakorlattal, ennek hatását az idén
csak a jövedelem-elvonás praktikái
jelzik velünk és a vállalatokkal, s

ugyancsak nem várható, hogy az EU-
s támogatások jelentõsebb része is be-
érkezne 2007-ben, hiszen még elõtte
vagyunk a programok elfogadásának,
a pályázatok kiírásának és lebonyolí-
tásának. Növekvõ forrásokra – és ezek
gazdaságélénkítõ hatására – csak a
következõ években számíthatunk.

A kormány több programot dolgo-
zott ki a nehéz átmenet intézkedései-
re, ezeket, ha vitatkozva is, de elfo-
gadták az érdekvédõ szervezetek, a
költségvetési törvényt pedig a parla-
ment. Ám hiú ábránd lenne azt hinni,
hogy az élet mindenben igazolja majd
az elképzeltet. Valószínû, hogy az in-
tézkedések hatásait elemezni kell, s
szükség szerint korrekciókat is végre-
hajtva. A gazdaság szakértõi ragasz-
kodnak ahhoz, hogy a racionalizálás-
nak, a bevételi politikának nem eshet-
nek áldozatául olyan ipari, mûszaki,
innovációs tevékenységek, amelyek
jövõbe mutatóak, húzóhatásúak,
nemzetközi jelentõségûek. Igen, a
fürdõvízzel nem kiöntendõk a gyer-
mekek, itt nem lehet helye bürokra-
tizmusnak, értelmetlen szigornak. A
munkavállalók és a munkaadók egy-
aránt jogosan várhatják el, hogy a
kormányzati szervek nyitottak legye-
nek a véleményekre év közben is. Ne
csak mi legyünk szolidárisak az ál-
lammal – lásd szolidaritási adó! –, ha-
nem az állam is velünk. K. F.
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Technika Alapítvány
1%

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-át a
Technika Alapítvány – mint a TECHNIKA Mûszaki Szemle
kiadója – javára ajánlja fel, ezáltal is támogatva a magyar
mûszaki ismeretek terjesztését és a mûszakiaknak szóló

50. éves lap megjelentetését.

Adószám: 18012532-2-41



JJaannuuáárr  aa  ggyyóóggyysszzeerrttáámmooggaattáá-
ssookk  iidduussaa..  MMéégg  ssoohhaa  nneemm  vvee-
ttõõddöötttt  ffeell  oollyyaann  éélleesseenn  aa
ggyyóóggyysszzeerrttáámmooggaattáássookk  üüggyyee,,
mmiinntt  mmoosstt..  AA  vviisssszzaaffooggáássookk
kkiihhaattnnaakk  aa  ggyyóóggyysszzeerriippaarrrraa  iiss,,
vvaajjoonn  mmiivveell  eelllleennssúúllyyoozzhhaattjjáákk
vveesszztteessssééggeeiikkeett  aa  vváállllaallaattookk??

M
eg kell hagyni, a gyógy-
szertámogatások 1993-
tól 2005-ig nominálérté-

ken a 7-szeresére nõttek, reálérté-
ken 75 százalékkal emelkedtek.
Csak tavaly 10 százalékkal halad-
ták meg az elõzõ évi értéket. Ez
persze nem volt arányban az or-
szág gazdasági teljesítményével.
2006-ban már a GDP 1,7 százalé-
ka ment ilyen támogatásokra. Mit
jelent ez pénzben? Jelenleg éven-
te 349 milliárd forintot tesz ki a
támogatás, lényegében ugyan-
annyit, amennyibe az aktív
fekvõbeteg-ellátás kerül.

Szakértõk szerint a ráfordí-
tások emelkedését egyaránt indo-
kolja a népesség romló egészségi
állapota, a több „civilizációs” be-
tegség, az új betegségek gyógyítá-
sa, a jelenlegi  vényfelírási gya-
korlat, de nem kis mértékben a
gyógyszer-innováció költségeinek
a vásárlókra történõ, ezzel az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénz-
tárra  való áthárítása.

A mindezt megállapító TÁRKI
elemzése szerint nem kizárólagos
magyar jelenségrõl van szó. Az
európai országok többségében is
a közfinanszírozott gyógyszerki-
adás hazaihoz hasonló növekedé-
se volt tapasztalható. Csakhogy
ott talán jobban volt, mibõl és ta-
lán a lakósság gyógyszerfogyasz-
tási szokásai kevésbé pazarlóak.

A kormányzat jelenlegi intéz-
kedései nem csak a lakósságból
váltanak ki vegyes visszhangot,
hanem a gyógyszergyárak is
mérlegelik, milyen „mellékhatá-
sokkal” számolhatnak.

A gyógyszerfogyasztás és tá-
mogatásának emelkedése persze
kedvezett a gyógyszeriparnak.
Például az egyik, a magyarországi
piacon mindössze 6,5 százalékkal
jelenlévõ gyárunk tavaly több
mint 20 százalékkal tudta növelni
árbevételét, mind az üzleti, mind

az adózás elõtti eredménye 50
százalékkal nõtt. Mindez annak
ellenére, hogy az OEP támogatá-
si felülvizsgálata után 17 termék
árát csökkentették, amivel átlago-
san 3 százalékkal mérséklõdött a
gyár termékeinek átlagos árszín-
vonala. Nyilván ehhez hasonló
eredményekrõl számolhatnak be
más gyógyszergyáraink is.

Az idei év azonban más lesz. Az
említett üzemben azzal számol-
nak, hogy az új belföldi piaci sza-
bályozás miatt forgalmuk 10-25
százalékát kell befizetniük az
OEP kasszába: a változó támoga-
tási rendszer, az elvonások elvi-
szik a tavalyi nyereségüket.

A legtöbb gyógyszergyárnak

most új stratégiát, új „hatóanya-
got” kell keresnie a kiesések pót-
lására. A 2006 novemberében el-
fogadott u.n. gyógyszer-gazdasá-
gossági törvény alapján a gyárak-
nak 12 százalékot kell befizetniük
minden támogatott gyógyszer
termelõi árra esõ támogatásának
arányában, az u.n. orvoslátogatók
(gyógyszerajánlók) után évi 5 mil-
lió forint regisztrációs adót kell
fizetniük, a  gyógyszer-kassza túl-
költése esetén a túlköltés 95 szá-
zalékát a gyógyszergyáraknak kell
fedezniük.

Nem lesz könnyû. Vegyük csak
azt, hogy miközben a gyógyszer-
gyáraktól elvonják bizonyos jöve-
delmüket, velük szemben a be-
szállítók, a közmûvállalatok, a
szolgáltatók drágábban fognak
számolni az õ elvonásaik miatt. A
változást    bizonyára megsínyli az
innováció ügye is. Például meg-
hosszabbodik az innovatív gyógy-
szerek befogadásának ideje az
OEP részérõl, ami jelentõsen
megnövelheti a gyárak innovációs
befektetéseinek a terheit.

Ha az orvosok betartják az ol-
csóbb, azonos hatóanyagokat tar-
talmazó gyógyszerek felírásának
követelményét, s ezáltal az ilyen
medicinák forgalma nõ, a gyárak
továbbra sem mondhatnak le az
innovativ, ezért drágább gyógy-
szerek kutatásáról, de még a ge-
nerikus szerek elõállításáról sem,
amihez viszont meg kell õrizniük
a magas szaktudású embereiket.

Jövedelmezõségük megõrzésé-
hez, a munkahely biztonságának
megtartásához számos tartalékot
kell feltárni gyárainknak, minden
garast a fogukhoz kell verni. Más
terápia nemigen van ebbõl az álla-
potból való kijutásra...

K.F.
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Új hatóanyagra van szüksége a gyógyszeriparnak

Zavaró mellékhatások



AA  NNeemmzzeettii  KKuuttaattáássii  ééss  TTeecchh-
nnoollóóggiiaaii  HHiivvaattaall  ((NNKKTTHH))  kköözzeell-
mmúúllttbbaann  mmeegghhoozzootttt  ddöönnttééssee
éérrtteellmméébbeenn  aa  TTeelllleerr  EEddee  PPrroogg-
rraamm  NNAAPP-BBIIOO  ppáállyyáázzaattáánnaakk
eellssõõ  aallpprrooggrraammjjáátt  aa  KKoonnddoorroossii
ÉÉvvaa  vveezzeettttee  kkuuttaattóóccssooppoorrtt
nnyyeerrttee  mmeegg,,  ííggyy  aa  BBaayy  ZZoollttáánn
AAllkkaallmmaazzootttt  KKuuttaattáássii  KKöözzaallaa-
ppííttvváánnyy  ((BBZZAAKKAA))  sszzeeggeeddii  ttee-
lleepphheellyyéénn  mmeeggiinndduull  aa  kkuuttaattóó-
mmuunnkkaa  aa  mmoosstt  aallaakkuullóó  mmaa-
ggyyaarr-ffrraanncciiaa  kkuuttaattóóllaabboorraattóórrii-
uummbbaann..

A
z említett alprogram célja –
a 2005. júliusában aláírt
magyar-francia együttmû-

ködési szándéknyilatkozat Magya-
rországra vonatkozó feladatai ér-
telmében – egy nemzetközi szín-
vonalú biotechnológiai kutatóla-
bor létrehozása a BZAKA szegedi
telephelyén. A külföldi szaktekin-
télyekbõl álló pályázati bírálóbi-
zottság javaslata alapján az 1989-
ben Franciaországban már az ot-
tani NKTH-nak számító CNRS
megbízásából önálló laboratóriu-
mot létrehozó Kondorosi Éva
szakbiológus által vezetett három-
éves kutatási projekt 1,4 milliárd
forintos támogatást nyert el.

A gyõztes pályázat célja egy
növényi és állati biotechnológiai,
illetve bioenergetikai laboratóri-
um felállítása. A projekt újfajta
technológiák alkalmazását célozza
a növénygenomika, az egészség-
ügyi biotechnológia, valamint a
bioenergia termelése területén. A
szegedi laboratóriumban olyan,
különbözõ bioaktív növényi
peptideket kutatnak, amelyek a

növényi, az állati és az
emberi szervezetre egy-
aránt hatással vannak. Az
úgynevezett „zöld kémia”
vegyületeiként jelentkezõ
anyagok a kórokozók el-
len is használhatók, de
ugyanakkor új terápiás
szerekként is bevethetõk.
A növényi eredetû anya-
gok kutatásával párhuza-
mosan új terápiás mód-
szereket és stratégiákat is
kutatnak a neurodegene-
ratív kórképek, az im-
mun- és rákbetegségek
kezelésére. A kutatólabor
emellett részt vesz a
biotechnológus kutatók
és a PhD-hallgatók kép-
zésében is.

Kondorosi Éva közöl-
te, hogy 20 szakemberrel
kezdték el a munkát, ám a
harmadik év végére a ku-
tatók száma meghárom-
szorozódik majd. A sze-
gedi kutatói potenciál is
erõsödik azzal az öt fiatal
magyar kutatóval, akiket
már hazahoztak a nem-
zetközi hírû projekt kivi-
telezésére.

Kondorosi Éva kiemel-
te, hogy a növénygeno-
mikai kutatás során a nö-
vényekben jelen lévõ
antimikrobiális peptide-
ket veszik górcsõ alá, amelyek re-
ményeik szerint újabb antibioti-
kum-forrást szolgáltatnak. A
„zöld vegyszereket” vetik be az
egyre ellenállóbb baktériumok el-
len. A kutatások eredményeként
többek között új rákellenes és
gyulladáscsökkentésre alkalmas
gyógyszerek születhetnek.

A magyar-francia együttmûkö-
dés keretében megvalósuló kuta-
tólaboratórium egészen a piaci
hasznosításig terjedõ K+F-
együttmûködésre teremt lehetõ-
séget a biotechnológia területén,
amely már középtávon is export-
lehetõséget ígér.

(békés)
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AAzz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáágg  áállttaall  aa
kköözzeellmmúúllttbbaann  kköözzzzéétteetttt  jjeelleenn-
ttééss  eeggyyrree  nnyyííllttaabbbbaann  sszzeemmbbee-
nnéézz  aazzzzaall  aa  kköözziissmmeerrtt  ttéénnnnyyeell,,
hhooggyy  EEuurróóppaa  aazz  UUSSAA-bbeellii
kkiieemmeellkkeeddõõ  kkuuttaattáássii  ffeellttéétteelleekk
ééss  aa  ccssúúccsstteecchhnnoollóóggiiaa  ffookkoo-
zzootttt  ttáámmooggaattáássaa  mmiiaatttt  eeggyyrree
ttööbbbb  éélleennjjáárróó  kkuuttaattóójjáátt  vveesszzttii
eell..  AAzz  eeuurróóppaaii  llaabboorraattóórriiuu-
mmookkbbaann  ffeellhhaallmmoozzóóddootttt  sszzüürr-
kkeeáálllloommáánnyy  tteekkiinnttééllyyeess  rréésszzee
vváánnddoorrooll  kkii  aazz  UUSSAA-bbaa,,  aahhooll  aa
jjóóvvaall  ttööbbbb  ppéénnzz  mmeelllleetttt  nneemm
kkeellll  eeggyy  eellaavvuulltt,,  tteekkiinnttééllyyeellvvûû
bbüürrookkrraattaa  ggáárrddáávvaall  sszzeemmbbee-
nnéézznniiee,,  mmiinntt  aa  rrééggii  kkoonnttiinneenn-
sseenn..

FOKOZÓDÓ KUTATÓI ELVÁNDOR-
LÁS Az Európai Unió tisztában
van vele, hogy az USA által alkal-
mazott „agyelszívás” a sokkal jobb
kutatási feltételeknek köszönhetõ.
Az Unió dokumentuma szinte
drámainak ítéli meg a helyzetet.
Adatai szerint 1980 és 2006 kö-
zött Európa csak 70 Nobel-díjat
gyûjtött be az orvostudomány, fi-
zika, vegyészet és élettudomá-
nyok területén, ahol az USA 154
Nobel-díjjal büszkélkedhet.

A British Royal Society által
már a ’60-as években jelzett
„Brain Drain”, vagyis agyelszívás
az utóbbi másfél évtizedben
felerõsödött Európa kárára. Amíg
1990-ben az európai kutatómûhe-
lyekben felhalmozott szürkeállo-
mánynak a 49 százalékát érintette
az USA-ból az agyelszívás, addig
ez a tendencia 2000-re 73 százalé-
kossá vált, s napjainkban is válto-
zatlanul virágkorát éli. Az olasz

Progress címû lap európai test-
vérlapjaival egyetemben vészha-
rangokat kongat. Nem csoda,
hogy a közelmúltban éppen  egy –
a New York-i Egyetemen dolgozó
– híres olasz kutató, Mauro
Pagani a „Time” magazinnak
adott nyilatkozatában leszögezte:
„A tudomány éppen olyan, mint a
futball: ha jó vagy, hamar leigazol
egy erõsebb csapat”.

NAGY PÉNZ, NAGY INNOVÁCIÓ

Az erõsebb csapatok márpedig az
USA-ból jelentkeznek az európai
kutatókért. Így az sem csoda,
hogy a jelenleg USA-ban dolgozó
400 000 európai kutatónak csak a
13 százaléka tér vissza hazájába.

De mit is takar az erõsebb csa-
pat fogalma? Egy lényeges eleme
az USA-ban a kutatásra rendelke-
zésre álló tetemes pénzösszegben
keresendõ. Az USA már 2000-
ben 287 milliárd dollárt költött
K+F-re, ami 121 milliárd dollár-
ral haladja meg az európai K+F-
kiadásokat. Nem meglepõ tehát,
hogy a csúcstechnológiai termé-

kekre vonatkozó amerikai szaba-
dalmak 78 százalékkal haladják
meg az európaiakat.

Ám a pénz nem minden. Már
több alkalommal utaltunk rá, ho-
gyan élik meg az USA-ba elszár-
mazott kínai, indiai, illetve más
fejlõdõ országbeli kutatók az
amerikai innovációs paradicsom-
ban tett kirándulást. Lássuk most,
mit tart fontosnak a pénz mellett
egy európai tudós.

SZABAD ÉRVÉNYESÜLÉS AMERI-
KÁBAN Sandra Saviglio olasz
csillagásznõ 2002-tõl az USA-beli
John Hopkins Egyetemre cserélte
a római csillagvizsgálót, mert sze-
rinte Európában egy kutatónak
elõbb végig kell járnia az adott in-
tézmény ranglétráját, és csak utá-
na lehetnek önálló kutatási témái
és publikációi. Sandra Saviglio így
vélekedik errõl: „Mikor elkezdtem
a csillagok elhalását kutatni gam-
ma sugarakkal, odajött hozzám a
kutatásvezetõ, és így szólt: „
Legyen világos, ha valamit publi-
kálsz, azt én is aláírom.” Márpedig
ez a magatartás nem tetszik a ku-
tatóknak, csakúgy, ahogy az sem,
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Amerika az európai kutatók Mekkája

Tudós zarándoklat



ha a túlélés érdekében megszabják
neki, hogy milyen témával foglal-
kozzon. Amerikában ez másként
van. Itt én jegyzem a saját kutatási
eredményeimet, és ha tehetséges
vagyok, akkor önálló kutatólabo-
ratóriumot kapok, beosztottak-
kal.”

Az Európai Bizottság már em-
lített jelentése nyíltan elismeri,
hogy az EU nem biztosít
vonzerõt sem a harmadik orszá-
gokból elvándorló kutatóknak,
sem pedig az Unióban magas
minõségi mércéknek megfelelõen
kiképzett tudósoknak — így az
USA-ba történõ elvándorlás to-
vább folytatódik.

EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG A
Bizottság jelentése árnyalja az
Európai Kutatási Térség fogal-

mát is. Ennek a megvalósítása
egyfajta tudományos közös piac
létrehozására irányul, amelyben a
kutatók a világ élenjáró országaira
jellemzõ feltételek között dolgoz-
hatnak. A jelentés szerint a
Lisszaboni Stratégiában megha-
tározott, a K+F-re fordítandó 3
százalékos GDP-arányos kiadás
eléréséhez nélkülözhetetlen,
hogy 2010-ig 700 000 új kutatói
állást hozzanak létre az Unióban.
A nagyszabású terv azonban aka-
dozva valósul meg, ugyanis az
Unió 25 tagja közül eddig csak
Svédországban és Finnországban
költik a GDP 3 százalékát K+F-
re. Eközben Franciaország és
Olaszország például csak
közpénzekbõl folytat kutatásokat.
A Kutatási Fõigazgatóság 2006-ra
az 1997-2001 közötti K+F-

kiadásokat 17 százalékkal emelte,
így mára az összeg 17, 5 milliárd
eurót tesz ki. Az európai innová-
ció megerõsítését szolgáló intéz-
kedések igyekeznek mozgásba
lendíteni a K+F kátyúba jutott
szekerét. Küszöbön áll az Európai
Kutatási Tanács létrehozása is,
amelyre évente 2 milliárd eurót
fognak költeni a tagországok. Az
új Tanács uniós szinten kiváloga-
tott élenjáró szakértõinek lesz
majd a feladata közösségi szinten
meghatározni a kutatási prioritá-
sokat. Amíg ez kiforrja magát, ad-
dig is megvalósítható az indít-
vány, miszerint Európában világ-
szinten is élenjáró kiválósági köz-
pontok létrehozásával lehet ellen-
súlyozni a kutatók Amerikába va-
ló elvándorlását.

Békés Sándor

2007/1   9

INNOVÁCIÓ TECHNIKA



10 2007/1

TECHNIKA INNOVÁCIÓ

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
meghirdeti a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
riummal, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi
Hivatallal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
rával közösen a

2006. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS 
NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.  

A 15. alkalommal kiírt Pályázaton azok a Ma-
gyarországon bejegyzett társaságok vehetnek
részt, amelyek a 2006. évben kiemelkedõ inno-
vációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások,
új szolgáltatások értékesítése) jelentõs hasznot
értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-
fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how al-
kalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. 

Elõzõ Nagydíj Pályázatokon díjazott innová-
cióval újból pályázni nem lehet.

Tartalmi  követelmények:
• egyoldalas összefoglaló: az innováció tár-

gyának ismertetése; továbbá az innovációt meg-
valósító szervezet(ek)  neve, címe, telefonszáma,
e-mail címe; valamint az innováció gazdasági és
egyéb eredményeinek, referenciáinak felsorolása, 

• részletes leírás a megvalósításról és az elért
piaci, ill. gazdasági eredményrõl (többletered-
mény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés
növekedése stb.) max. 10 A/4-es oldalon, 

• referenciák (szakvélemény, vevõk véle-
ménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.). 

• nyilatkozat a közölt adatok, információk
hitelességérõl, valamint a szellemi tulaj-
donvédelmi jogokról.

• A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Ala-
pítvány Kuratóriuma által felkért szakemberekbõl
áll, elnöke a gazdasági és közlekedési miniszter.

A 2006. évi  Magyar Innovációs Nagydíj pá-
lyázat értékelésének szempontjai: 

1. 2006-ban elért többlet eredmény vagy
többletárbevétel és egyéb  mûszaki, gazdasági
elõnyök 

2. eredetiség, újszerûség
3. társadalmi hasznosság.

Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ
Nagydíj mellett további kiemelkedõ innovációs
teljesítmények a GKM, az FVM, a KvVM, az
NKTH, az MSZH és az MKIK 2006. évi inno-
vációs díját kapják.

A díjak ünnepélyes átadására 2007. március
végén kerül sor az Országházban.

Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden
jelentõs innovációnak minõsített pályázatot
díszoklevéllel ismer el. 

A pályázatok összefoglalóit külön kiadvány-
ban és a világhálón közzéteszi.

2006. december 7.  
Prof. Závodszky Péter, kuratóriumi elnök 

2006. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS 
NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

Beadási határidõ: 2007. február 13, 12 óráig beérkezõen
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre

kell eljuttatni: MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

e-posta: innovacio@innovacio.hu ; http://www.innovacio.hu



M
inden gazdálkodó cég,
szervezet termelést foly-
tat, amely közgazdasági

értelemben egyúttal gazdálkodást
is jelent. A gazdálkodás a meglévõ
javak fenntartását, idõbeli felhasz-
nálását és ciklikus újrateremtését
jelenti. Ez minden önnfentartó
rendszer mûködésének meghatá-
rozó alapja. Termelési folyamata
minden cégnek van, amely egy
terméket, vagy szolgáltatást állít
elõ és azt piaci körülmények kö-
zött értékesíti. Az önnfentartáson
túli, többletértéket, hasznot hozó
ciklikus tevékenységet nevezzük
termelésnek.

A korszerû világgazdaságban a
verseny a cégek számára folyama-
tos fejlesztést, piaci elõnyök szer-
zését követeli meg: a gazdasági
potenciált a gyártott termék
(szolgáltatás) minõsége, más ver-
senytárstól eltérõ kiválósága,
egyedi tulajdonságai, új technoló-
gia, ötlet megvalósítása a formá-
ban vagy a mûködésben, vagy ép-
pen a jó piaci versenyára adják.

SZINKRONIZÁLT MUNKAFOLYAMA-
TOK Az információtechnológia
fejlõdésével az Ön Cége temelési
szervezettségével a kiemelkedõ
gazdasági pozíciók biztosíthatók.
A gyakorlatban ez a folyamatos
infrastruktúra fejlesztését és sze-
mélyi állomány képzését jelenti. A
termelési összetevõk minden
szintjén szükségszerû a fejlesztés.
A munkatársainkkal és beosztotta-
inkkal meg kell értetni, a techno-
lógiai innováció az õ érdeküket is
szolgálja. A munkafolyamatok
szervezéséhez elengedhetetlen az,
hogy a törzsállomány munkafo-
lyamatai szinkronizálva legyenek.
Ezért fontos a munka kezdés és
befejezés pontos betartása minden

szinten, ugyanis a többmûszakos
csoportok váltásakor egy-egy
pontatlanság a közlekedõ folyo-
sókon, az öltözõkben, a kommu-
nális helységekben nagy torlódás-
hoz, keveredéshez vezethet.

A nagy tömegek munkájának
szervezéséhez az ázsiai gyárakban
– a hazai japán, koreai stb. érde-
keltségû – üzemekben megvalósí-
tott gyakorlat szolgálhat mintául.
A nyugati civilizációk a versenypi-
aci és multinacionális modell ki-
alakításában tettek nagy elõrelé-
pést piaci elõnyük megszerzésé-
ben és az értékesítésben egyaránt.
A szervezeti egységeik ma már vi-
lágszinten racionalizáltak. Közis-
mert, hogy egy termék a multik-
nál nem biztos, hogy egy gyárban
készül el. Az elektronika Spanyol-
országban, a mechanika itthon,
Magyarországon, az összeszerelés
és tesztelés pedig Németország-
ban történik. Természetesen az
ilyen típusú gyártás a nagy volu-
menû – éves szinten milliós – da-
rabszámú termékelõállítás mellett
valósulhat meg. Egy cég a terme-
lési folyamatát több részre  tagol-
ja. Az optimalizálás eredménye-

ként például  az IBM a könyvelés-
és bérszámfejtését alkotó szeg-
mensét Szlovákiában mûködteti.

A termelésszervezés országokon
átívelõ megvalósítását nem képzel-
hetjük el az információtecnológia
segítsége nélkül. A hatékonyság és
termelékenység növelésének igé-
nye az IT társadalom, és új számí-
tógépek, eszközök  kialakulásának
mozgatója. A termelés fejlesztése
hatalmas lendületet adott az infor-
matika fejlõdésének és a hatékony
informatikai eszközök; technológi-
ák, szoftverek új lehetõségeket kí-
nálnak az infrastruktúra szervezet-
tebb mûködtetésében.

INTEGRÁLT TERMELÉSIRÁNYÍTÁS

Az elektronikus-titkárnõ; a doku-
mentum, a táblázat, a prezentáció, a
posta számítógépes kiváltásával el-
tûntek a „Kabos-filmbéli” klasszi-
kus, aranyos, kedves, kávét-fõzõ
tip-top titkárnõk. Mára a levélikta-
tás, az akták liften, guruló kocsin
való szállítása egy modern cég éle-
tében elképzelhetetlen, fõleg, ha az
egyik telephely Spanyolországban,
a könyvelés pedig Szlovákiában ta-
lálható. E nem is olyan, mindössze
20 éves régmúlt bürokratikus meg-
oldásai már csak az állami-appará-
tusban, a hivatalokban és intézmé-
nyekben maradhattak meg, ahol a
folyamatok és dokumentumok egy
állam esetében 50, 100, vagy akár
többszáz éves hatállyal és ciklus-
idõvel bírnak. Egy államközi
szerzõdés is legalább 50 évig hatá-
lyos és élõ, nem is beszélve a nem-
zetközi szervezetek EU, ENSZ,
NATO mûködésének határozatai-
ról, munkafolyamatairól.

A PC, a személyi számítógép
1980-as évek hazai megjelenését
követõen az ismeretek megszerzése
és az operációs rendszer fejlõdése
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A termelésirányítás a korszerû gyártás szükségszerû motorja

Munkaszervezés felsõfokon



A
z elektromos szerszámok
specialistája, a nürtingeni
székhelyû Metabo elõször

mutatja be a Porsche Design
Group-pal közösen kifejlesztett új
multikalapácsát. „Ezt a készüléket
igényes, letisztult dizájn, újszerû
ergonómiai kialakítás, széleskörû
funkcionalitás, kiforrott technika
és nagy precizitás jellemzi”–
mondta a Metabowerke GmbH
igazgatóságának elnöke, Dr.
Johannes Haupt. „A dizájn alap-
vetõen összefügg a termék elõ-
nyeivel”, egészíti ki az elõbbieket
Roland Heiler, a Porsche Design
Studio ügyvezetõje.

„Különösen fontos számunkra
az a megkülönböztetõ dizájn, ami
a Porsche Design Group kézje-
gye”, nyilatkozta Johannes Haupt
a Porsche Design Group-pal való
együttmûködésrõl. „A prémium
márkák nem elégedhetnek meg
manapság csak a funkcióval”. Ez a
kijelentés egy, a Metabo által kez-
deményezett, és a Forsa Intézet ál-
tal elvégzett reprezentatív felmé-
résen alapul, miszerint a megkér-
dezettek többsége Németország-
ban, Nagy-Britanniában, Francia-
országban, Spanyolországban és
Csehországban alapvetõen nyitott
a szokatlan kialakítású elektromos
szerszámokra. 

A P’7911 Porsche Design
multikalapács egyesíti magában
egy fúrógép minden lényeges
funkcióját és egy pneumatikus ka-
lapács erejét. A modell különleges
kialakítású, valódi karbonból és
alumíniumból készült burkolattal
rendelkezik, amin a fogantyú felül
van elhelyezve. A kezelés során

nagyon sok elõny származik
ebbõl: az erõviszonyok a szaba-
dalmaztatott felsõ fogantyúpozí-
cióban is, és fordított esetben is –
például ha vállmagasság felett fú-
runk – majdnem kiegyenlítettek.
Ezen kívül a gép a stabil súlyel-
osztás érdekében közvetlenül a
felhasználó keze alatt van, és ez
által könnyebbnek tûnik, mint
más, hasonló készülékek. Ezen túl
a majdnem kiegyenlített erõvi-
szony, a megszokottól eltérõ
konstrukciónak köszönhetõen,
csökkenti a fúróhegyen a billenõ
nyomatékot és így leegyszerûsíti a
munkamenetet. A támaszidom-
nak köszönhetõen a készülék
azonnal bevetésre kész. 

A P’7911 Porsche Design
multikalapács 705 Watt névleges
teljesítményû, beton, kõ, fa és acél
fúrására alkalmas. A különbözõ
funkciókat egy kapcsolón kényel-
mesen be lehet állítani. Az öt funk-
cióval – ütvefúrás, ütés nélküli fúrás
egyes, illetve második fokozatban,
vésés és csavarozás – minden, a ház
körül elõforduló feladatot el lehet
végezni. A készülék szíve egy nagy
teljesítményû, az univerzális köve-
telményprofilra kifejlesztett kom-
pakt motor, amit a teljes készülék-
hez hasonlóan a Metabo székhe-
lyén, Nürtingenben gyártanak. A
multikalapács ezen felül olyan jól
bevált mûszaki jellemzõkkel is ren-
delkezik, mint a gyors tokmány
csere, a fokozatmentesen szabá-
lyozható fordulatszám és a nagy tel-
jesítményû pneumatikus ütõme-
chanizmus.

A burkolat valódi karbonból
készült, amely nagyon merev és
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az IT közösségnek 2000 (2k) után
adott  új lehetõséget a termelésirá-
nyítás és a termelés szervezeti mû-
ködtetésének integrációjára.

Az integrált termelésirányítás egy
Cég életében az elsõ ilyen szoftver-
rendszer (lásd elõzõ cikkben) meg-
vásárlásával kezdõdik. Utána egy
fejlesztési idõszak kezdõdik, amely-
ben a tanácsadók a megvásárolt
szoftvert Cégünk mûködési igényei
szerint testreszabják-igazítják.

SZOLGÁLTATÁS „KICSIKNEK” IS
Az elsõ szoftvertelepítés és a hatá-
sos, éles mûködés között eltelt idõ
a cég nagyságától és belsõ mûkö-
dési folyamatoktól függõen na-
gyon eltérõ lehet. Egy tíz fõt fog-
lalkoztató átlagos ügyfélkörrel
rendelkezõ cégnél néhány hónap,
egy multinacionális cég esetében a
tárgyévet biztosan meghaladó,
akár több, mint egy év is alkalman-
ként. A folyamat a Cégünk érdeke-
it szolgálja, amire idõt és forráso-
kat kell biztosítanunk versenyben-
maradásunk érdekében.

Egy jó idõben meghozott döntés
a piaci helyzetünk hosszútávú
megerõsödését, korszerûségét adja.
A világpiacon, szûkebb értelemben
a hazai piacon, a termelés folyama-
tos fejlesztésével érhetünk csak el
sikereket. Természetesen a kijelölt
cél elérése, a megfelelõ technológia
kialakítása, vagy a szoftver-rendszer
kiválasztása szakértelmet igényel. 

Minden Cégnek, amely megke-
res minket, tanácsadással tudunk
szolgálni informatikai technológi-
ájának fejlesztésében. Kicsiktõl a
nagyokig egyaránt. Legyen jobb!

A technológia alkalmazását
nem a Cége mérete, hanem a
korszerûsége indukálja.

(folytatjuk)

Hunvár Mûszaki Fejlesztõ és 
Szolgáltató Bt.

1141 Budapest, Egressy út 262.
mobil: +36-30-284-1063

E-mail: erdelyi.sandor@hunvar.hu
weboldal: www.hunvar.hu

Innovatív fogantyúval könnyebb kezelés

Metabo: Porsche  
multikalapács 



szilárd. A karbont elsõsorban a
repülésben, az ûrhajózásban, va-
lamint az autóiparban használják.
A karbonból készült elemek lé-
nyegesen könnyebbek, mint az
acélból vagy alumíniumból ké-
szültek, ráadásul optikailag na-
gyon jól mutatnak. Egy ezüst szí-
nû, alumíniumból készült keret
fut körbe a készüléken, és ez egy
világos, markáns összképet ad a
multikalapácsnak.  A gép tárolását
egy olyan hordtáskával oldották
meg, amit letisztult dizájn jelle-
mez, egy kézzel nyitható és zár-
ható. 

A Metabowerke GmbH-t
1924-ben Albrecht Schnitzler és
Julius Closs alapította. A vállalat
székhelye a Stuttgart melletti
Nürtingenben van, és az elektro-
mos szerszámgyártók vezetõ spe-
cialistái között található. A
Metabo egy olyan márka, amelyet
a magas minõség és az innovációs
erõ jellemez, és tudatosan ragasz-
kodik a „Made in Germany“
minõségi címkéhez. 

A Metabo világszerte több
mint 100 országban saját leány-
vállalattal, számos szervizállomás-
sal rendelkezik és  szakkereskedé-
sekben képviselteti magát.

A Porsche Design a férfias
kiegészítõk területén egyike a
vezetõ luxusmárkáknak. A márkát
1972-ben alapította Professzor
Ferdinand Alexander Porsche.
Termékeit azóta is egyrészt a
funkcionális, idõtlen és letisztult
dizájn jellemzi, másrészt a
meggyõzõ mûszaki újítások. A
Porsche Design termékeket vi-
lágszerte kizárólag saját üzletek-
ben, franchise boltokban, shop-
in-shopokban, magas minõséget
képviselõ áruházakban és exkluzív
szakkereskedésekben értékesítik. 
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Rendhagyó módon: 
A P’7911 Porsche De-
sign multikalapács fo-
gantyúja az eddig meg-
szokottól eltérõen a ké-
szüléken nem alul, ha-
nem felül helyezkedik el.
De nem csak ez külön-
bözteti meg markánsan
más elektromos szerszá-
moktól. 
A Metabo új multikalapácsa technikai tudást és erõt kínál az értékes  karbon burkolat
alatt. A karbon egy nagyon erõs anyag, amelyet elsõsorban a repülésben és az ûrhajó-
zásban, valamint az autóépítésnél alkalmaznak. A készülék feltûnõ dizájnja a Porsche
Design Studio-t dicséri. A már kapható, 705 Watt névleges teljesítményû géppel meg-
bízhatóan fúrhatunk betont, követ, fát és acélt.

A betonfúrás lehetõ legszebb módja:
A Metabo P’7911 Porsche Design multi-
kalapácsa egyesíti egy fúrógép minden lé-
nyeges funkcióját egy pneumatikus kalapács
erejével, és ezen kívül a kezelése is lényege-
sen könnyebb. A készülék tetején a szaba-
dalmaztatott fogantyú-elhelyezés biztosítja a
kiegyenlített súlyponti eloszlást és az optimá-
lis erõviszonyokat.

Biztos lendület minden munkahelyzetben: A
Metabo P’7911 Porsche Design multi-
kalapácsának különbözõ funkcióit egyetlen
kapcsolón egyszerûen ki lehet választani. Az
öt funkcióval - ütvefúrás, ütés nélküli fúrás
elsõ, illetve második fokozatban, vésés és
csavarozás - minden, a háztartásban elõfor-
duló munka elvégezhetõ. Az elektromos
szerszámok új generációjának alapfelszerelt-
ségéhez egy plusz kézifogantyú is tartozik. 

Erõs és precíz: Azért, hogy a Metabo P’7911
Porsche Design multikalapácsa megfeleljen min-
den követelménynek és folyamatosan jól teljesít-
sen, egy olyan kompakt motor mûködteti, amit a
készülék univerzális szükségleteihez igazodva fej-
lesztettek ki. Ennek eredményeként a maximális
ütésszám 4.600/perc, az üresjárati fordulatszám
0-1.000 fordulatig az elsõ, és 0-2.800 fordulatig a
második fokozatban, a forgatónyomaték pedig 15
illetve 6 Newtonméter. Ehhez a gyártó még alap-
tartozékként ad egy cseretokmányt fa- és fémfú-
róhoz.
Foto: Porsche Design/Metabo

 Design 

Metabowerke GmbH
Hans J. Marzinzik
Marketing-Services & PR
Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen

Tel.  +49 (0)7022 722 550
Fax +49 (0)7022 722 498
Mobil +49 (0)171 55 01 813
hjmarzinzik@metabo.de
www.metabo.de 



A
rövidebb ciklusidõk és a na-
gyobb üzembiztonság nem
a véletlen mûve. A felhasz-

nálók egyre inkább olyan, egyre ki-
sebb és egyre gyorsabb készüléke-
ket igényelnek, amelyek decentra-
lizáltan is felszerelhetõk, sõt, diag-
nosztikai funkcióik is vannak. A
fejlõdés motorja a mechatronika,
amely szorosan csatlakozik a vezér-
lési szintekhez, ipari Ethernet pro-
tokollokat használ a gépek és rend-
szerek közötti adatátvitelre.  Ez azt
mutatja, hogy a nyitott kommuni-
kációs megoldások trenddé válnak.

A mechatronika lehetõvé teszi,
hogy egyre több funkciót és tech-
nikát sûrítsenek egyre kisebb al-
katrészekbe és rendszerekbe. Pél-
dául a Festo a szelepszigeteket -
ezeknek a kompakt pneumatikus
vezérlõ egységeknek a Festo a
„feltalálója” - olyan többfunkciós
egységekké fejleszti, amelyek egy
gép komplett részfunkcióit vagy
egy rendszer al-folyamatait is irá-
nyítani tudja. A helyi mozgás-sza-
bályozás, a pneumatika, a jelfel-
dolgozás, a biztonsági tervezés és
a hálózatba kapcsolás alkotják en-
nek a területnek a kulcstechnikáit.
A CPX/MPA - amely kompakt ki-
alakítású és diagnosztikai funkció-
val is rendelkezik – szelepsziget
ezen a területen élenjáró.

DECENTRALIZÁLT ÉS INSTALLÁ-
LÁS NÉLKÜLI… megoldásokat elõ-
ször busz rendszereken keresztül
tudtak létrehozni, habár az auto-
matizálástechnikai ipar évekig
nem tudott megegyezni abban,
melyik busz rendszert fogadja el
szabványnak. Még „ipari busz há-
borút” is emlegettek a különbözõ
gyártók speciális busz rendszerei
és a nyílt rendszer (Open System)
között; ez utóbbi látszik gyõzedel-
meskedni a több mint 50 millió
ipari busz csomópontjával.

A legfõbb akadályt az ipari bu-
szoknak az ipari Ethernettel való
helyettesítésében ma már a jelenleg
mûködõ ipari busz rendszerek nagy
száma jelenti. Csak a felhasználók
maguk dönthetik el a költség/ha-
szon elemzésük alapján, hogy az
Ethernet lesz-e a következõ ipari
kommunikációs médiumuk vagy
sem. Ha igen, nagyon világosak az
ipari Ethernet elõnyei: megnöveli a
teljesítményt, kisebb a csatlakozta-
tási költség és az IT szolgáltatáso-
kat a technológiai szintre viszi le.
Az ipari Ethernet teheti lehetõvé az
ipari kommunikáció elsõ hatékony
szabványosítását.

A RENDSZEREK KOMPATIBILITÁSA

A gyakorlatban az a cél, hogy az
Ethernet segítségével egyesítsék a
kommunikációs palettát, nagyon
bonyolult. Az ipari busz rendszerek
mûködnek, az Ethernetre való átté-
rés költségei gyakran túl magasnak
tûnnek ahhoz, hogy meggyõzzék a
felhasználót. Emiatt az új alkalma-
zásokat fejlesztik ipari Ethernetre,
ilyenek a rövidebb ütemidõt és
gyorsabb folyamatokat eredménye-
zõ mozgásvezérlõ alkalmazások.

Sok egyszerû alkalmazás használ
majd még a jövõben is ipari busz
rendszereket. A bonyolultabb alkal-
mazások, különösen azok, amelyek-
ben nagyfokú mozgásszabályozás
van, többnyire áttérnek majd az
ipari Ethernetre. Tehát a jövõ for-
gatókönyveinek egyike valószínû-
leg a rendszerek kompatibilitása
lesz, a különféle alkalmazások és a
felhasználói igények függvényében.

HELYI TECHNOLÓGIAI SZINTBE ÉPÍ-
TETT INTELLIGENCIA A fejlett, de-
centralizált installálás elõnyei vilá-
gosan láthatók. Az intelligencia a
technológia szintbe épül be, a de-
centralizált installáció megnöveli az
automatizált készülékek rugalmas-
ságát a beépített elõ-feldolgozási
funkcióval. A busz rendszeren ke-
resztül történõ decentralizáció
alapelve és elsõ lépése az volt, hogy
a központi vezérlõ egység be- és ki-
meneteit a vezérlõszekrénybõl ki-
vitték a lokálisan elhelyezett csatla-
kozó dobozokba. A távvezérelt be-
és kimeneti egységeket közvetlenül
a gépre lehetett szerelni. Ezután in-
tegrálták a technológiai szinten a
PLC perifériális funkcióit, majd a
harmadik lépésben a hálózat lett a
vezérlõ rendszer.

Így létrejöhettek a hibatûrõ
(failsafe) rendszerek. Paraméterez-
hetõ a kimenetek, szelepek, végre-
hajtó szervek viselkedése a busz

CPV Exi: Ideális a technológiai
folyamatok robbanásveszélyes
környezetében
Az élelmiszer- és csomagolóipar 
freccsenõ zónájához a legjobb
választás: CDVI „Clean Design”
szelepsziget, nedvességnek, élelmi-
szereknek és tisztítószereknek ellenáll

TECHNIKA GÉPIPAR
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Mechatronikai 
integráció
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rendszer kommunikációs zavara
esetén és megvalósulhatott a határ-
érték figyelés; ezt az analóg érzé-
kelõkhöz és beavatkozókhoz lehet
szoftveres úton hozzárendelni. A
funkciók ilyen mechatronikai in-
tegrációja mint kikristályosodott el-
osztott intelligencia vált uralkodó-
vá. A Festo alkalmas termékeket kí-
nál ehhez is – az elõzetes beállításra
szolgáló CPX-MMI egységet vagy
a szelepszigetbe beépített CPX-
FEC modult a programozható, elõ-
feldolgozó helyszíni vezérlõt.

ÚJ ALKALMAZÁSOK Azáltal, hogy a
vezérlés elemeit közvetlenül az
érzékelõk és a beavatkozó szervek
közelében lehet elhelyezni, továbbá
az elõre gyártott kábelek alkalma-
zásával jelentõsen csökkenthetõk a
telepítési és kábelezési költségek.

A fejlõdés útja, hogy a vezérlõ
egységet, a távvezérelt be- és kime-
neteket vagy a szelepszigetet köz-
vetlenül a beavatkozó szervre sze-
reljék, így a csatlakozó doboz ezen
a helyen nélkülözhetõ. A Festo új
termékei teljesen új alkalmazási
lehetõségeket nyitottak meg: a
CPX/VTSA szelepszigeteket pél-
dául az autógyártásban közvetlenül
a pneumatikus hajtómûre lehet
szerelni, ahol még a hegesztés so-
rán fellépõ durva környezeti hatá-
soknak, valamint a robotkar okozta
rezgés terhelésnek is ellen tudnak
állni. A CPV Exi tökéletesen alkal-
mas a veszélyes környezetben való
használatra. Mivel érzéketlenek
víz, élelmiszer vagy tisztítószerek
hatásaira, a CDVI Clean Design
szelepszigeteket elsõsorban azok-
nak ajánljuk, akik az élelmiszer- és
csomagolóipar fröccsenõ vizes zó-
náihoz keresnek megoldásokat.

SOKOLDALÚ JELFELDOLGOZÁS A
múltban általános volt a szelepek
buszon keresztül történõ vezérlése,
ma már a mechatronikai integráció
megengedi a különbözõ jelfajták
egységes feldolgozását is, az egysze-
rû véghelyzet érzékeléstõl a határ-

érték figyelésen és analóg hõmér-
séklet mérésen keresztül a nyomás-
érzékelõk, proporcionális szelepek
és biztonsági tápegységek koncep-
ciójáig. Ugyancsak lehetõvé vált a
csatlakozó perifériák diagnosztiká-
ja, a speciális szelep-diagnosztika és
a megelõzõ karbantartást támogató
funkciók. A szelepszigetek többé
már nem csupán pneumatikusan és
elektronikusan összekapcsolt szelep

alaplapok, hanem a gép szerkezeté-
hez a hibrid moduláris koncepció
révén alkalmazkodó, decentralizál-
tan elhelyezkedõ rendszerek. A
nyílt rendszerek megkövetelik eze-
ket a tulajdonságokat.

Festo Kft.
www.festo.hu

1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32-34.

Tel.: 205-0055



A
Grohe Water Technology
AG & Co. világviszonylat-
ban vezetõ helyet foglal el

a köz-, és magánszektort ellátó
szaniter gyártó cégek között. A
cég felhasználja mindazon új
technológiákat, amelyekkel meg-
õrizheti vezetõ pozícióját ezen a
hihetetlenül versengõ piacon. A
németországi Hemer városban
tevékenykedõ Grohe fejlesztõi
csapat azzal a céllal kezdte el
megvizsgálni az új technológiá-
kat, hogy a tervezési-gyártási fo-
lyamatot gördülékenyebbé és
költséghatékonyabbá tegyék,
amitõl a termékfejlesztés 20 %-os
felgyorsulását várták.

A Dimension „felfedezése”
elõtti idõkben a Grohe rendkívül
sok idõt és pénzt áldozott arra,
hogy hagyományos eljárásokkal
állítsa elõ a szükséges prototípu-
sokat. A gép beszerzését követõ
elsõ négy hónapban a Dimension
380 órát üzemelt.

„Egyik vízöblítéses rendsze-
rünk fejlesztési idejét sikerült fe-
lére csökkentenünk. A mintadara-
bokat már a fejlesztés korai fázisá-
ban elkészíthettük” magyarázza
Friedrich Imhoff, a Grohe ter-
mékfejlesztési vezetõje. A Dimen-
sion ahhoz is hozzásegített min-
ket, hogy csökkentsük a termék
költségvetés kialakítására szánt
idõt. „A termék rendkívül rövid
idõ alatt kézzelfoghatóvá válik,

így a termékmenedzserek
már egy korai fázisban
könnyedén azonosulni
tudnak vele,” – teszi hoz-
zá Imhoff.

A Dimension 3D
nyomtató segítséget je-
lent a termék véglegesíté-
sében, így hetekkel – akár
hónapokkal – is csök-
kenthetõ a fejlesztési idõ.
Irodai környezetben állít-
hatók elõ és vizsgálhatók
a tervezési iteráció egyes
fázisainak megfelelõ kon-
cepcionális-funkcionális
termékmodellek.     

A Dimension 3 di-
menziós nyomtató család
új tagjával még az eddigi-
nél is nagyobb méretû
modellek építése válik

lehetõvé. A megnövelt építési
méret valóban robosztus alkatré-
szek elõállítását is könnyen
menedzselhetõ folyamattá teszi. 

A kibõvült termékpalettával to-
vábbra is a már megszokott, rend-
kívül magas minõségû, funkcio-
nális prototípus alkatrészek állít-
hatók elõ ABS mûanyagból. A
Dimension 3D nyomtatóval köz-
vetlenül végezhet formai, illesz-
kedési és funkcionális vizsgálato-
kat és annyi tervezési variációt ké-
szíthet, amennyit csak akar.

A technológia jelentõs verseny-
elõnyt biztosít Önnek és cégének,
emellett komoly költség és idõ-
megtakarítást is eredményez. A
termékfejlesztés bármelyik szaka-
szában, vagy akár közvetelenül a
gyártás elõtt is, rendkívül gyorsan
és olcsón ellenõrizheti termékei
helyességét és fedezheti fel az
esetleges hibákat.

Közismert tény, hogy minél
késõbb derül fény egy hibára, an-
nál nagyobb összegbe kerül annak
kijavítása. Elõzze meg ezeket a
kellemetlen szituációkat és ta-
pasztalja meg, hogyan lehet segít-
ségére a 3 dimeziós nyomtatás.

TECHNIKA GÉPIPAR
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Dimension 3D: nagyobb építési méret

Gyors prototipusok

GYORS PROTOTÍPUS ALKAT-

RÉSZ GYÁRTÁS: Vállaljuk funk-

cionális gyors prototípus alkat-

részek elkészítését rövid

határidõvel, tartós mûanyag

alapanyagból ( ABS). 

Telefon : 70 / 369 - 27 - 73 vagy

1 / 242 - 30 - 75. 

E-mail : info@prototype.hu
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E
lsõ alkalommal rendezi
meg 2007. február 6–10.
között a vadonatúj, mint-

egy 370 000 négyzetméteres kiál-
lítási területû milánói Rho Vásár-
központban a 30. évét betöltõ
Intelbõl kialakult LivinLuce épü-
letgépészeti és világítástechnikai,
illetve EnerMotive energetikai vi-
lágvásárt a Fiera Milano Tech SpA
(Milánói Vásár Csoport Rt.) – je-
lentette be Budapesten Dr.
Francesca Donati, a Fiera Milano
Tech képviseletében azon a sajtó-
konferencián, amelyhez hasonlót a
világ 64 országában tartottak. A
kétfelé vált Intel-márkanevû vásárt
egyidejûleg tartják a Bild Up
Expoval, amelyet az építészek és
tervezõk számára rendez a vásár-
csoport egyik tagja.

A több, mint 80 000 négyzet-
méteres kiállítási területen tartan-
dó LivinLuce és EnerMotive vá-
sárokra 1 000 közvetlen kiállítót
és 1 milliót meghaladó látogatót
várnak, jelentõs kedvezményeket
nyújtva a külföldi nemzetek – ki-
emelten Kelet-Európa és Ma-
gyarország – csoportos megjele-
néséhez. A két vásár által képvi-
selt szakágazatok csak Olaszor-
szágban 26 milliárd eurót megha-
ladó piacot képviselnek, és a leg-
innovatívabb területekként van-
nak számon tartva.

Riccardo Valvassori, az ANIE
(Olasz Elektrotechnikai és Elektro-
nikai Vállalkozások Szövetsége)
egyik vezetõje a Technikának el-
mondta, hogy szervezõként ki-
emelten az olasz innovatív vállalko-
zásokat képviseli. A 62 000 négy-
zetméteren megjelenõ LivinLuce
az épületgépészet és a világítás-
technika összekapcsolását célozza.
Ennek a szimbiózisnak Riccardo
Valvassori nagy jelentõséget tulaj-
donított. Kiemelte, hogy az általa
irányított ANIE az ISO-tanú-
sítással rendelkezõ 800 tagvállalat-

tal és 100 000 alkalmazottal
évente 53 milliárd eurós ár-
bevételt realizál Olaszor-
szágban. A vásáron  tekinté-
lyes számban megjelenõ
ANIE-vállalatok az innová-
ciót akarják a közös
nevezõvé tenni.

A LivinLuce kiállítói két
nagy ágazat köré csoporto-
sulnak. Egyrészt az épített
környezetet – az elektromos
berendezésektõl a biztonsá-
gig, a különleges lakásmeg-
oldásoktól az épület-auto-
matizálásig –, másrészt a vi-
lágítás tudományát, technológiá-
ját és formatervezési vonatkozá-
sait ölelik fel.

Az épületi részleg – olasz piaca
6 milliárd eurós – kiállítói felvo-
nultatják a lakások és nem lakó-
épületek automatizálását, a tech-
nológiai anyagokat, kábeleket,
csöveket, vezetékcsatornákat, biz-
tonsági és tûzvédelmi rendszere-
ket, szerelvényeket, felszerelése-
ket, munkaeszközöket, a mûhol-
das antennákat és vevõrendsze-
reket, az automata kapukat és vi-
deó-kaputelefonokat, valamint az
épületi berendezésekhez kapcso-
lódó szoftverek és berendezések
tervezését.

Az EnerMotive szakkiállítás 18
ezer négyzetméteren az energetika
területét két nagy tematika köré
csoportosítja. Olaszországban ez
az ágazat 4 milliárd eurót képvisel.
A hagyományos és az alternatív
energiaforrásokból elõállított vil-
lamos energiát tömörítõ Power-
részlegre, valamint az üzemi, gyár-
tás- és folyamat-automatizálási
termékeket és rendszereket kiállí-
tó Factory-részlegre.

A Power-részlegen megjelennek
az energia-elõállítás, -szállítás és -
elosztás termékei. Világméretek-
ben is erõteljes megjelenésre szá-
mítanak a nap-, szél-, bioelektro-

mos energia, illetve a hidrogén és
égéscellák, valamint további más
megújuló energiaforrás képviselõi
részérõl. Az elektromos berendezé-
sek és komponensek – szekrények,
kapcsolótáblák, szakaszolók, relék
és akkumulátorok –, az elektronika,
a gépek és felszerelések, az
áramfejlesztõk és az energetika te-
rületét szolgáló szoftverek szintén a
Power-részleg kínálatát jelképezik.

A Factory-piac Olaszországban
3,2 milliárd eurót tesz ki. A kiállí-
tók erõteljes megjelenésére számí-
tanak az üzem-automatizálás
területérõl, ahol a gépkocsi-gyá-
rak, elektromos háztartási eszkö-
zök, papírtermékek, textil- és
ruházat-elõállítók, illetve a fa-,
mûanyag-árukat létrehozó üzemek
automatizálását is bemutatják. A
villanymotorok, az ipari PLC-k,
PC-k , kezelõi interfészek, a mérõ-
és ellenõrzõ mûszerek, érzékelõk,
ipari biztonsági termékek és kon-
nektorok csak villanásszerûen tük-
rözik a vásáron felvonuló fölöttébb
széles innovatív termékskálát. Az
ipari vállalatok többségére mérete-
zett folyamatellenõrzés mellett a
mérõmûszerek, továbbá a közhasz-
nú hálózatok ellenõrzése is kulcs-
szerepet kap a Factory-részleg kí-
nálati palettáján.

Békés Sándor
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TÁVGYÓGYÍTÁS Krónikus egész-
ségügyi problémákkal, például
cukorbetegséggel, szív-, vese-, il-
letve keringési problémákkal
küzdõ emberek milliói számára
lesz adott a lehetõség
egészségi állapotuk auto-
matikus megfigyelésére,
miközben napi teendõiket
végzik. A jövõben a mû-
szergyártók és az egészség-
ügyben dolgozó szakembe-
rek távolról követik nyo-
mon a páciens állapotát az
otthon telepített vagy a be-
tegen elhelyezett mûsze-
rekkel. Ezen fejlesztések
révén maga a páciens is
jobban figyelemmel tudja
majd követni egészségi állapotá-
nak változásait és az orvos számá-
ra is nagy segítséget jelent, hogy a
beteget tartózkodási helyétõl füg-
getlenül folyamatos megelõzõ jel-
legû egészségügyi ellátásban ré-
szesítheti. Az egészségügyi tável-
látás területén végbemenõ hard-
ver- és szoftverfejlesztések 2012-
ig a fogyasztókkal kapcsolatos vál-
lalati innováció elsõszámú forrá-
sai lesznek.

MOBIL TITKÁRNÕ Az elérhetõ-
ségrõl informáló fejlett technoló-
gia révén a mobiltelefonok és a
PDA-k nemcsak automatikusan
észlelik felhasználóik tartózkodási
helyét, de preferenciáikat is meg-

tanulják, ha az elõfizetõ ezt igény-
li. Ekkor telefonunk tudni fog ró-
la, ha az osztályteremben tartóz-
kodunk, vagy éppen egy értekez-
leten ülünk, így a befutó hívásokat
automatikusan a hangpostába irá-
nyítja. De kedvenc pizzériánkat is
értesíti, amikor hazafelé tartunk, s
az meglephet egy elvitelre csak
nekünk készített, különlegesen
kedvezõ áru adaggal.

PDA-SZINKRONTOLMÁCS A glo-
balizáció térhódításával olyan
alapvetõ emberi tényezõknek is

figyelmet kell szen-
telni, mint a nyelvi
sokszínûség. Az
IBM beszédértel-
mezõ fejlesztései
máris lehetõvé te-
szik a médiatársasá-
gok számára, hogy
a kínai vagy arab
nyelvû hírmûsoro-
kat a web-en ke-
resztül angolul kö-
vessék, hogy a PDA
eszközöket használó

utazók a menüket japánra
fordítsák, vagy észak-amerikai or-
vosok spanyolul kommunikálja-
nak pácienseikkel. A valós idejû
fordítást biztosító technológiák és
szolgáltatások beépülnek a mobil-
telefonokba, a különféle kézi ké-
szülékekbe, és a gépkocsiban is
elhelyezhetõk lesznek. Ezen szol-
gáltatások az üzleti élet és a társa-
dalom minden területén elérhe-
tõvé válnak, segítenek a nyelvi
korlátok lebontásában.

HÁROMDIMENZIÓS INTERNET Az
olyan népszerû online játékok,
mint a Second Life és a World of
Warcraft lassanként átalakul há-
romdimenziós internet-szolgál-

tatássá. Ezt a fejlõdési vonalat kö-
vetve az internet idõvel térbelivé
válik, s az online világban bejár-
hatjuk a szupermarketek, köny-
vesboltok és DVD-boltok pultso-
rait, ráadásul mindebben virtuális
kiszolgáló-személyzet is segíteni
fog bennünket. A háromdimenzi-
ós internet új oktatási formák lét-
rejöttét is lehetõvé teszi, teret nyit
az internetes orvosi konzultációk-
nak, megteremti a fogyasztó ta-
pasztalatszerzésének feltételeit, és
alapjaiban változtatja meg a kap-
csolattartás mikéntjét barátaink-
kal, családi körben, a tanárral, a
kedvenc vegyesboltunkkal, és
még folytathatnánk a sort.

NANO VÍZTISZTÍTÁS A nanotech-
nológia – vagyis annak lehetõ-
sége, hogy egyes atomok és mole-
kulák átrendezésével újabb apró
szerkezeteket hozzunk létre – már
eddig is óriási hatást gyakorolt a
mikroprocesszorok fejlõdésére.
Ennek köszönhetõ, hogy a külön-
féle elektronikai termékek, példá-
ul a személyi számítógépek vagy a
mobiltelefonok egyre kisebbek,
jobbak, ugyanakkor olcsóbbak. Az
elkövetkezendõ években a nano-
technológiát minden bizonnyal a
víztisztításban is hasznosítják
majd. Ez hozzájárulhat az ökoló-
giai szempontok érvényesülésé-
hez és a természeti erõforrások
megóvásához, továbbá segíthet
abban, hogy a Föld iható vízkész-
leteinek egyre nagyobb méreteket
öltõ hiánya orvosolható legyen.
Az informatika, a fizika és az
anyagtudomány ugyancsak ko-
moly eredményeket ér majd el
néhány egyéb területen, például a
fejlett vízgazdálkodási modellek
kidolgozása és a napenergia-rend-
szerek továbbfejlesztése terén.
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AAzz  IIBBMM  kkuuttaattóóii  ééss  ttuuddóóssaaii  öött
tteerrüülleetteenn  jjóóssoollnnaakk  oollyyaann  jjee-
lleennttõõss  vváállttoozzáássookkaatt  aazz  eellkköö-
vveettkkeezzõõ  ffééll  éévvttiizzeeddbbeenn,,  aahhooll  aa
tteecchhnnoollóóggiiaa  ffeejjllõõddééssee  lléénnyyee-
ggeesseenn  mmeeggvváállttoozzttaatthhaattjjaa  éélleett-
mmóódduunnkkaatt..

Távgyógyítás, mobilasszisztens, tolmács PDA

IBM-ötéves terv
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A
z idei év informatikai (IT)
és távközlési piaci trendjei
távolról sem egysíkúak,

amelyekre általánosan rá lehetne
húzni a csak növekvõ, vagy
csökkenõ jelzõt. Az szinte biztos
viszont, hogy az infokom-év
trendjeinek teljes körû bemutató-
ját kaphatják a szakemberek és az
érdeklõdõk a németországi Han-
noverben március 15–21. között a
Deutsche Messe AG által
megrendezendõ CeBIT 2007-en,
a világ legnagyobb infokom
(ICT) vásárán. A digitális világ
legfõbb kérdései terítékre kerül-
nek a vásáron, csakúgy, mint az
idei év folyamán. A mérsékelt nö-
vekedésre vonatkozó elõrejelzé-
sek igazsága mellett az idei évben
számos nagy nyitott kérdés is
eldõlni látszik az infokom világ-
ban. Érdekes lesz megtudni, hogy
a mobil TV tényleg mobil-e, az
IT-biztonságot pedig valóban nö-
velni tudja a drága technológia, s
vajon a vállalatok közelebb kerül-
nek-e idén az informatikához a
szolgáltatásorientált architektúra
(SOA) és más technológiák ré-
vén? A kérdésekben persze, ré-
szint már a felelet is benne foglal-
tatik, ugyanis a fenti nagy témák
nemcsak a CeBIT, hanem az
infokom-világ legfontosabb fej-
lõdési irányait is szolgáltatják
egyben.

LANYHULÓ EURÓPAI INFOKOM-
PIAC Az Európai Unióban az
infokom-trendek felvázolására
szakosodott szervezet, az EITO
(European Information Techno-
logy Observatory) legfrissebb je-
lentése egyértelmûen utal rá,
hogy a vezetõ EU-országok
GDP-jének a 2006-os 2,6-ról
idén 2,1 százalékra visszaesõ nö-

vekedési tempója csak mérsékelt
gyarapodást tesz lehetõvé az
infokom-piacon is. A meghatáro-
zó szerepet az európai porondon
továbbra is az ICT-piac vezetõ
ötösfogata, az úgynevezett TOP-
5-ben résztvevõ Németország,
Franciaország, Olaszország, Ang-
lia és Spanyolország játssza. Né-
metországban a tavalyi 2,2 száza-
lékos növekedés idénre 1,2-re
mérséklõdik, és ez igencsak lany-
huló infokom-jövõképet prog-
nosztizál. Ezzel kapcsolatban elég
arra utalni, hogy az unió IT-
piacvezetõje éppen Németország,
amelyik tavaly 67,6 milliárd
euróval az EU IT-piacának több
mint a 40 százalékát képviselte.
Õt követi Anglia 21,9, Franciaor-
szág 18, Olaszország 8,4, vala-
mint Spanyolország 4,4 százalé-
kos piaci részesedéssel. A távköz-
lési piacon Németország elõnye
már jóval kisebb, ugyanis 19,7
százalékos részesedését a közelítõ
Anglia 17,1, a 3G-robbanás miatt
13,4 százalékkal Olaszország,
12,4 százalékkal pedig Franciaor-
szág, illetve 9,2 százalékkal Spa-
nyolország követi. Az említett
ötösfogat az európai IT-piacnak a

71 százalékát, míg a távközlési pi-
acnak a 69 százalékát uralja.

Az európai IT-piac idén várha-
tóan a Top-5 országaiban 3,7, a
többi uniós államban 5,7 száza-
lékkal növekszik, miközben a táv-
közlési szegmens 1,7 százalékos –
az ötösfogat 1,4 százalékkal – gya-
rapodást könyvelhet el.

VÁLLALATI TECHNOLÓGIÁK VI-
RÁGKORA A középvállalkozók ré-
tege világméretekben egyre na-
gyobb pénzösszeget fektet majd
be idén is a számítástechnikai
rendszerekbe, hogy ezáltal növel-
je a versenyképességét. Beszédes
adat, hogy a legutóbbi CeBIT-en
például a 435 000 látogatóból
378 500 szaklátogató volt, akik
közül 250 000 a középvállalatokat
képviselte.

A 2007-es évben a KKV-k
vezetõi a versenyképesség növelé-
sét szolgáló IT-rendszerek után
kutatnak.

Az érdeklõdés középpontjába
kerül idén a SOA (Service
Oriented Architecture), és a
kulcskérdés az lesz, hogy a gyár-
tók nyújtanak-e elfogadható áron
olyan szolgáltatásokat, amelyek-

INFOKOM TECHNIKA

Mérsékelt növekedés – erõsödõ vállalati érdeklõdés

Infokom-trendek

Az idei CeBIT is sokat elárul a trendekrõl
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A
hazai piacon egyedülálló
szolgáltatást nyújtó cég-
gel bõvült az Oracle

Hungary partnerhálózata. A RIS
Kft. a piac új szereplõjeként a JD
Edwards vállalatirányítási rend-
szerek bevezetését, üzemelteté-
sét és támogatását hazánkban
elsõként outsourcing – azaz bér-
leti konstrukció – formában
nyújtja.

A JD Edwards vállalatirányí-
tási rendszer az Oracle üzleti al-
kalmazás portfóliójának sikeres
középvállalati terméke. A meg-
oldás számos iparági funkciót
tartalmaz, így elterjedt többek
között az építõipari, a gyártó- és
összeszerelõ, valamint a kereske-
delmi cégek körében. Magyaror-
szágon az Oracle e terméket is
partnerein keresztül értékesíti. A
RIS piacra lépésével tovább szé-
lesedett a kínálat, mivel a cég ha-
zánkban elsõként JD Edwards
outsourcingra szakosodott.

A RIS Kft. munkatársai tíz
éves tapasztalattal rendelkeznek
a JDE üzemeltetés területén,
amelyet alapvetõen a MAL Zrt.
hét telephelyen 200 felhasználó-
val mûködõ JD Edwards válla-
latirányítási rendszerének –
pénzügy, logisztika, termelésirá-
nyítás modulok – támogatása so-
rán sajátítottak el. Tevékenységi
körükbe tartozik a megvalósítha-
tósági tanulmány készítése, a
rendszer implementálása, beve-
zetése, testre szabása, egyedi fej-
lesztési igények megoldása,
rendszerüzemeltetés akár az
ügyfél, akár a RIS Kft. infrast-
ruktúráján. Ezenkívül felkészül-
tek a JDE tranzakciós és a Siebel
Business Analytics üzleti intelli-
gencia rendszer összekapcsolásá-

ra a vezetõi információs igények
gyors és látványos kiszolgálása
érdekében.

A megcélzott középvállalati
szegmens az informatikai fejlesz-
tések során gyakran szembesült fi-
nanszírozási nehézségekkel,
amelyre a RIS Kft. biztosított
outsourcing konstrukciók megol-
dást nyújthatnak. A cég lehetõ-
séget biztosít teljes körû kiszerve-
zésre, amelynek keretében az inf-
rastruktúrát – hardver, alapszoft-
ver, alkalmazói rendszer – nem
kell megvásárolni, hanem bérleti
konstrukcióban vehetõ igénybe,
továbbá az üzemeltetést is - szol-
gáltatási díj ellenében - a RIS Kft.
szakemberei látják el. Az outsour-
cing egy másik változatában a
megrendelõ eszközein fut az alkal-
mazás, és csak az üzemeltetés a
külsõ szakemberek feladata. A tel-
jes körû outsourcing elõnye, hogy
nincs egyszeri jelentõs beruházási
költség és a szükséges ráfordítások
jól tervezhetõk, mivel a futamidõ
alatt egyenletesen oszlanak meg.
Az üzemeltetés kiszervezésének
elõnye abban rejlik, hogy minden
területen a mindenkor szükséges
szakértelmet biztosítja a szolgálta-
tó, így a megbízónál nem kell ki-
építeni és fenntartani az emberi
erõforrásokat.

Mindemellett lehetõség van
„alkalmazói közösségek” létreho-
zására is, amikor iparágon belüli
azonos vagy hasonló profilú vállal-
kozások együttesen veszik igénybe
a szolgáltatást. Ebben az esetben a
költségek alacsonyabbak, mintha
mindenki külön-külön alakítaná ki
a saját megoldását. Az adatokhoz
való illetéktelen hozzáférést, a fej-
lett jogosultsági szint beállítási
lehetõség kizárja.

JD Edwards 
szolgáltatásként

kel javítható a vállalkozások üzle-
ti reakciókészsége. A SOA önma-
gában nem egy szoftver, hanem a
rendszerstruktúra olyan megkö-
zelítése, amely az adatok és az al-
kalmazások webes szolgáltatáso-
kon keresztüli megosztására kínál
lehetõséget.

További slágerterület lehet
idén a felhasználókkal való kap-
csolattartás menedzsmentjét tar-
talmazó CRM-megoldások vilá-
ga. A PC-vezérelte CRM-rend-
szerek jelentõsége szintén meg-
nõ, hiszen a vállalatoknak jelen-
tõs – és költséges – problémát je-
lent a felhasználókkal, illetve a
fogyasztókkal fenntartott kapcso-
lat kezelése.

A rádiófrekvenciás azonosítás,
az RFID az idei év fénypontját
szolgáltatja azzal, hogy az RFID-
technológia szakmákon átnyúló
megoldásokat kínál a fogyasztási
cikkeket gyártó ipar, a gépjármû-
gyártás, a beszállító ipar, a légi
fuvarozás, az egészségügyi szek-
tor, valamint a logisztika terüle-
tén.

Az internet alapú telefonálás
(VoIP) nemcsak a Skype-szoft-
verrel történõ ingyenes beszélge-
tések szempontjából sorsdöntõ,
hanem a vállalati kommunikáció
hajtómotorjának technológiai
hátterét is szolgáltatja egyben.

A távközlési terület idei újdon-
ságai között az egyre szofisz-
tikáltabb és többet tudó PDA-
kon túlmenõen a mobiltelefonos
kommunikáció technológiai rob-
banása szintén említhetõ. A szé-
les sáv nemcsak az internet, ha-
nem a mobiltelefon-fejlesztések
számára is fontos. A tavalyi félig
sikeres nekifutás után idén a
gyártók és szolgáltatók ismét
megpróbálják a mobil TV-t el-
terjeszteni. Várhatóan a széles
sáv, illetve a kábeles és mobil há-
lózatok összenövése szintén az
idei év sztártémája lesz.

Békés Sándor
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A
z Albacomp Zrt. A magyar
természetvédelmi Infor-
matikai rendszer fejleszté-

se címû nyílt közbeszerzési eljárás
nyerteseként megkezdte a nemze-
ti parkok hatékonyabb munkáját
szolgáló Természetvédelmi Infor-
mációs Rendszer (TIR) kialakítá-
sát. A vállalat mintegy 176 millió
forint értékû projekt keretében
elvégzi a természet- és tájvédelmi
tervek készítéséhez szükséges
adatokat biztosító informatikai
rendszer tervezését, fejlesztését, a
TIR webes felületének kialakítá-
sát, valamint a rendszer használa-
tához szükséges oktatást mintegy
200-220 felhasználó számára.

Az adatgyûjtõ és szolgáltató
rendszer a természetvédelem te-
rületi szerveinek helyi hálózatait
fogja majd olyan egységbe, amely
megfelel az Európai Unió elvárá-
sainak is. A TIR segíti a természe-
ti értékek nyilvántartását, a straté-
gia tervezést, a Natura 2000 terü-
letek állapotának nyomon követé-
sét, a kutatásokat, a védetté nyil-
vánítási folyamatokat, a kárelhárí-
tást és az oktatást. A TIR hivatott
biztosítani a természetvédelmi
döntések szakmai megalapozását,

az ország természeti állapotának
jellemzését, az EU csatlakozással
járó természetvédelmi irányelvek
elõírásainak teljesítését.

A 2007 szeptemberében záruló
projekt keretében az Albacomp
kiépíti a Természeti Törzsadat
Alapnyilvántartó Rendszert
(TAR), amely többek között tar-
talmazza magyarországi nemzeti
parkokra, tájvédelmi körzetekre,
természetvédelmi területekre és
természeti emlékekre vonatkozó
összes információt, így például az
ingatlan-nyilvántartási, erdészeti,
vagyongazdálkodási, biotikai és
számos más adatot. Az új rend-

szerben az adatokkal való haté-
kony munkát egy vezetõi döntés-
elõkészítõ modul segíti.

A TIR alapját térinformatikai
rendszerbe szervezett természet-
védelmi adatbázis képezi. A TIR
az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszer (OKIR)
egyik alrendszereként fog mûköd-
ni, kapcsolatban a környezetvédel-
mi és vízügyi alrendszerekkel.

A megoldás a felépítésnek
köszönhetõen nem csak a minisz-
tériumi TIR központ és a Nemze-
ti Park Igazgatóságok számára ké-
pes információkat biztosítani, ha-
nem offline laptopokkal, kézi szá-
mítógépekkel vagy akár mobiltele-
fonokkal is elérhetik az adatbázist
az ezekkel dolgozó szakemberek.

Az Albacomp Zrt. szolgáltatási
üzletága számos sikert ért el az
idei évben, így többek között
négy kistérségben nyerte el szé-
lessávú elektronikus mûsorleosztó
és adatkommunikációs hálózat
szolgáltatásának jogát nyílt köz-
beszerzési pályázaton. A vállalat
szerint 2006-ban 25, 2008-ban
pedig már a forgalom 50%-a
szolgáltatásokból fog befolyni.

Mészáros Attila

INFOKOM TECHNIKA

Albacomp természetvédelmi informatikai rendszer

Szemrevételezés



E
gyre növekszik az új fejlesz-
tések miatt a forgalomból
kivont mobiltelefonok szá-

ma. A környezetvédõ szervezetek
már jó ideje felhívták a gyártók fi-
gyelmét a mobiltelefonok környe-
zetkárosító hatására. A Nokia ve-
zérletével összeállt egy mobilgyár-
tókat tömörítõ szakmai csoport,
amely az Európai Unió kísérleti
projektje keretében megvizsgálja:

miként csökkenthetnék termékeik
környezetkárosító hatását a ter-
mék-életciklus során. Egyébként
az elhasznált mobilok újrafelhasz-
nálása nemzetközi méretekben
óriási üzletet jelent. Jól tükrözi ezt,
hogy a világon csupán a 2003-ban
gyártott 431 millió mobiltelefon
egy részének a feldolgozásával is
tekintélyes mennyiségû aranyat és
ezüstöt sikerült kivonni.

A Greenpeace környezetvédel-

mi szervezet közzétette legfrissebb
listáját, amelyben 1-tõl 10-ig
terjedõ skálán osztályozza a kör-
nyezetbarát mobilgyártókat. A lis-
tán csak a finn Nokia és az USA-
beli Dell ért el 7-es osztályzatot,
míg a kínai Lenovo 1,3-as, a
Motorola pedig 1,7-es minõsítést
kapott. Szintén csekély erõfeszítést
véltek felfedezni a népszerû iPod
és Macintosh-termékeket elõállító

Apple-nél, mert a cég Nyugat-Eu-
rópában nem foglalkozik közvetle-
nül saját termékeinek a szétszedé-
sével. Az Accenture Iroda felméré-
sei szerint Európában 2003-ban a
piacon lévõ tíz mobiltelefonból
alig csak egyet bontottak alkotó
elemeire, a többi még mindig a fo-
gyasztók lakásában vár sorára.

Nyugat-Európában már kiala-
kultak a maroktelefon lebontására
szakosodott termelési egységek. A

mobilbontás három szakaszban
zajlik le. Elsõ lépésben a munká-
sok kézzel felnyitják a telefont,
majd elkülönítik az elemeket. Az-
tán külön feldolgozó egységekbe
szállítják, ahol például a lítium-
alapú elemekbõl kobaltot, kró-
mot, nikkelt, vasat és alumíniu-
mot vonnak ki.

A második fázisban a PVC-al-
kotóelemeket törik össze, majd új
termékek létrehozására ismét be-
vonják a gyártási folyamatba. A
Nokia 2007-tõl már nem alkal-
mazza telefonjainak a gyártásánál
a szennyezõ BFR-komponenst. A
finn óriásvállalat új telefonjai
2005 óta egyébként már PVC-
mentesek. A már említett mobil-
gyártói csoport megegyezett ab-
ban is, hogy a jelenleg hatályos
törvényekben foglaltaknál is szi-
gorúbban korlátozza, illetve teljes
egészében beszünteti a gyártás
során bizonyos káros anyagok –
például az égésgátlók és flatálok –
használatát.

A mobilbontás harmadik szaka-
szában a készülék lelkét alkotó
elektronika kerül sorra. Az áram-
kört tartalmazó lapkát darabokra
törik, majd néhány milliméteres
péppé õrlik. A szakosodott cégek
számára ekkor kezdõdik meg a
kincsesbánya megvizsgálása, illet-
ve az értékes alkotó elemek kivo-
nása. A helyzettõl függõen a milli-
méteresre õrölt pépbõl légáram-
lat, vízsugár, vagy légelszívás be-
vetésével kivonják a nemesfémet.
A mobiltelefonok tömegének a 60
százaléka csak mûanyag, vagy más
bevonat, viszont a többi nemes-
fém. Egy tonnányi õrölt áram-
körbõl 25–30 grammnyi tiszta
aranyat nyernek, de sokszor talál-
nak ezüstöt és más összetevõket is.

(békés) 
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A telefonok 40 százaléka nemesfém

Mobil-aranybánya
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M
agyarországon évente kb.
3 milliárd köbméter föld-
gázt termelnek ki, ebbõl

könnyû kiszámítani, hogy a makói
árokban található 600 milliárd köb-
méter 200 évi mai termelésünkkel
lenne egyenlõ, egyébként a teljes
évi fogyasztást tekintve 40 évre lát-
ná el hazánkat földgázzal – termé-
szetesen exportálható termékkel is.
Mint hírül adták, a földgázt ezúttal
6 kilométer mélységben kutatta fel
a kanadai-magyar cég, ilyen extrém
feladatra kidolgozott, különleges
szeizmikus technológiával, azonban
a nagy mélységben uralkodó ma-
gas nyomás és hõmérséklet miatt
(250 °C) a kitermelés kockázatokat
is rejt. Mint a szakemberek el-
mondták, Magyarországon az eddi-
gi, kb. 1000 méteres mélységekben
lévõ feltárások által nyerhetõ föld-
gázvagyon 2-3 évtizedig szolgáltat-
hat energiát, a jövõ mindenképpen
a nem hagyományos, nagyobb
mélységû lelõhelyeké. Ezek felku-
tatása és kitermelése hatalmas
tõkebefektetéseket igényel – a ma-
kói kutatás 150 millió dollárba ke-
rült –, ezért saját erõbõl ilyen pro-
jektek megvalósítására aligha jutna
pénz. Nem beszélve a sajátos kiter-
melési módról, amelyet a legna-
gyobb amerikai energetikai cégek
dolgoztak ki, s Európában elõször
nálunk alkalmaznák.

A makói bejelentést közben a
nemzetközi események még
idõszerûvé is tették: január 10-én
idõlegesen kiapadt a Barátság-
kõolajvezeték egy orosz-fehérorosz
vita kapcsán, ugyanekkor Brüsszel-

ben az EU beindított egy hatalmas
projektet Európa levegõjének és ed-
digi éghajlatának védelmében,
amely a megújuló energiafajták és a
tisztább földgáz nagyobb felhaszná-
lását szorgalmazza. És egyáltalán
nem mellékmondatként, Európa
energetikai függõségének megszün-
tetését is elõtérbe helyezi. Mindez
nyilvánvalóan felértékeli a hazai
földgázkutatásokat is, ami EU-s tá-

mogatásokban ölthet testet. Ez na-
gyon ráférne földgáztermelésünkre,
hiszen egy legutóbbi feltárás, amely
a Hajdú-Bihar megyei Hosszúpályi
és Monostorpályi községek alatt he-
lyezkedik el és 4 milliárd köbméter
jó minõségû földgázt ígér, 3,6 milli-
árd forintba került. Ez a mezõ –
1000-2000 méter mélységben – na-
pi 1 millió m³ magas fûtõértékû gáz
termelésére képes, ami a hazai ter-
melés 12 százalékát adja, s lehetõség
van a termelés bõvítésére is.

K. F.
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M
agyarországon egyedülálló
módon kapcsolódott be az
E.ON Tiszántúli Áram-

szolgáltató Zrt. a túzokvédelembe.
Az áramszolgáltató a svéd Ham-
marprodukter eszközeit helyezi fel a
villamosvezetékekre a Hortobágyi
Nemzeti Park túzokok számára leg-
veszélyeztetettebb területén. Az
eszköz a madarak számára könnyen
észlelhetõvé teszi a vezetékeket. A
hazai nemzeti parkok és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület évtizedek óta küzdenek a
túzokpopuláció fenntartásáért, illet-
ve gyarapításáért, ebbe a munkába
kapcsolódik be az E.ON.

Az E.ON Tiszántúli Áramszol-
gáltató Zrt. és a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatósága egy másik,
már folyamatban lévõ 2 éves pro-
jekt keretében közel 80 km hosszú-
ságban helyezi át a park területén
futó légvezetékeket a föld alá, hogy
mentsék a védett madarakat. 

A mostani, újabb kezdeményezés
során az E.ON kifejezetten a túzok-
ra, az Európa-szerte védett madárra
koncentrál. A túzok világszerte ve-
szélyeztetett faj, Nyugat-Európa
legtöbb országából kipusztult. A ha-
zánkban található csaknem 1300
példány Közép-Európa legje-
lentõsebb állománya, ezért Magyar-

ország szerepe kulcsfontossá-
gú a faj megmentésében, a ha-
zai túzokvédelmi programba
kapcsolódik be az E.ON.

A jól repülõ, ám rosszul na-
vigáló, nagytestû madarak ese-
tében veszélyforrás az elektro-
mos vezeték (is), ám a túzoko-
kat nem áramütés, hanem ma-
ga az ütközés veszélyezteti.

A FireFly elnevezésû ma-
dárvédelmi eszköz fény-
visszaverõ, fluoreszkáló  felü-
letét a madarak akár ellen-
fényben, rossz látási körülmények
között is észreveszik, így elkerülhe-
tik a nagy valószínûséggel halálos
kimenetelû ütközést.

A Magyar Madártani Egyesület
üdvözli az E.ON Tiszántúli Áram-
szolgáltató Zrt. kezdeményezését,
amelynek keretében 40 db speciális,
a madarak látásához kifejlesztett
madáreltérítõt szerel fel a legveszé-
lyesebb vezetékszakaszra a Horto-
bágyi Nemzeti Park területén. A
svéd Hammarprodukter cég eszkö-
zeit a Drive-Electric Kft., a forgal-
mazó, támogatásával az áramszol-
gáltató szakemberei feszültség alatti
munkavégzés (FAM) technológiájá-
val helyezik ki, a munkák miatt nem
kerül sor feszültségmentesítésre,
tervezett üzemszünetre.

E.ON kezdeményezés

Túzokvédelem 
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leginnovatívabb terméket elõállító cégnek adja át.
A díj iparmûvész által tervezett plakett, oklevél, valamint az érem-kitüntetés

használatának joga. 
A Technika Innovációs Érem pályázat útján nyerhetõ el.

A pályázatokat professzor Pungor Ernõ vezetésével az elektronika, a gyártásautomatizálás
és folyamatirányítás neves szakembereibõl álló zsûri bírálja el. 

A pályázaton ingyenesen vehetnek részt mindazon cégek, amelyek a Magyar Regula –
2007. évi kiállításán jelen vannak.

A díj átadására a Magyar Regula 2007. évi kiállításán kerül sor a sajtó jelenlétében.

Pályázati feltételek
Technika Innovációs Éremre pályázhat minden, a Magyar Regula kiállításon szereplõ cég

egy innovációs termékével (általa kifejlesztett, a termékcsaládjában eredetien új, fejlettebb
gyártmányával, eljárással, technológiával). A pályázatban be kell mutatni az innovált

terméket, mennyiben újszerû. 
A pályázati anyag terjedelme: 1-3 oldal + illusztráció lehet.

•
A pályázatok e-mailben küldhetõk be az mwellek@technikamagazin.hu e-mail címre,

valamint postán a Technika Mûszaki Szemle szerkesztõségébe: 1027 Budapest, Fõ u. 68. 
A borítékra kérjük ráírni: Pályázat.

•
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Publikációs lehetõség
A Technika Mûszaki Szemle 2007 áprilisi számában részletesen ismerteti a gyõztes 

pályázatot és riportot közöl az Érem átadásáról.
•

Ezt követõen a Technika folyamatosan, térítés nélkül összefoglalót ad a beküldött
pályázatokról a cégek nevének és elérhetõségeinek feltüntetésével.

Érdeklõdni lehet:
Technika Mûszaki Szemle Szerkesztõségében telefonon: 06-1-225-3105, 

fax: 06-1-201-6457, e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu
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A
nagy ütemszámok, nagy
sebességek és gyorsulások
valamint nagy igénybevé-

telt jelentõ környezeti körülmé-
nyek mellett történõ érzékeny al-
kalmazások – különösen az ener-
gialáncok és azok vezetékeinek
területén – kipróbált és tartósan
mûködésbiztos rendszereket igé-
nyelnek. Az EMC-biztosság és a
busz-használó-csoportokra vo-
natkozó szabványok és irányelvek
teljesítése ma már elválaszthatat-
lan alkotórészét képezi annak a
követelménynek, hogy az auto-
matizálási technikának minden
körülmények között mûködnie
kell. Ehhez már több mint 18 éve
rendelkezésre állnak az energia-
lánc-specialista kölni igus cég
„Chainflex“ vezetékei, immár
több mint 750 típusban és hét

különbözõ köpenyanyaggal. Ezek
a speciálisan a mozgó energia-
hozzávezetésekhez készülõ – ál-
landóan tesztelt – vezetékek az
adott helyhez és alkalmazási fel-
tételekhez igazodóan vannak ki-
alakítva. Így például kifejlesztet-
tünk olyan vezeték-sorozatokat
(Chainflex CF98, CF99), ame-
lyeket 4xd-nél kisebb hajlítási su-
gár mellett sikeresen teszteltünk
több mint 30 millió mozgatással,
és amelyek mára már a standard
megoldást jelentik számos nagy
igénybevételû alkalmazásnál. A
cég saját vizsgáló központjában, a
legszigorúbb alkalmazási körül-
mények között, nagy számú pár-
huzamos vizsgálat-sorozatot vé-
gez. Jelenleg pl. több mint 80
vizsgálati összeállításon folynak a
tesztek, melyeknek kísérleti ered-

ményeit adatbázisokban foglaljuk
össze, amelyekhez vevõink bár-
mikor hozzá tudnak férni. 
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AA  sséérrüülltt  ppaakkssii  ffûûttõõeelleemmeekk  eellttáá-
vvoollííttáássaa,,  aazz  aattoommeerrõõmmûû  üüzzeemm-
iiddeejjéénneekk  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássaa,,
aa  bbllookkkkookk  tteelljjeessííttmméénnyynnöövveelléé-
ssee  aaddttaa  aa  lleeggttööbbbb  hhaattóóssáággii
ffeellaaddaattoott  22000066-bbaann  aazz  OOrrsszzáá-
ggooss  AAttoommeenneerrggiiaa  HHiivvaattaallnnaakk  ––
sszzáámmoolltt  bbee  rróóllaa  RRóónnaakkyy  JJóó-
zzsseeff,,  aa  hhiivvaattaall  ffõõiiggaazzggaattóójjaa
ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..

A
z OAH nem csak engedé-
lyezte, de a helyszínen fo-
lyamatosan ellenõrizte is a

2003 áprilisában megsérült üzem-
anyag eltávolítását. A paksi atom-
erõmû üzemidõ hosszabbításá-
hoz, annak környezetvédelmi en-
gedélyéhez kiadott szakhatósági
hozzájárulását az OAH-nak nem
kellett megváltoztatnia a Burgen-
landban, Eszéken megtartott köz-
meghallgatásokat követõen, en-
nek nyomán a környezetvédelmi
hatóság az üzemidõ hosszabbítás-
hoz már megadta az engedélyét.

Az OAH engedélye alapján a
paksi 4. blokk 8 százalékkal na-
gyobb teljesítményen üzemel, a
teljesítménynövelés minden blok-
kon 2009-ig befejezõdik.

Az európai nukleáris biztonsági
hatóságok vezetõit tömörítõ szer-
vezet, a WENRA által az EU-
országok nukleáris biztonsági
elõírásainak harmonizálására indí-
tott projekt értékelésén Magyaror-
szág nemzeti példát mutathatott be
a projekt végrehajtására. Ugyan-
csak az OAH nyerte el az Európai
Bizottság tenderét egy számára
szakmai segítséget nyújtó tagorszá-
gi team létrehozására. Eszerint az
OAH nukleáris baleset-elhárítási
szervezete három éven át támogat-
ja az EB-t nukleáris biztonsági kér-
désekben. Ugyancsak egy nemzet-
közi eseményen követendõ példa-
ként emelték ki a radioaktív hulla-
déktárolók körzetében létrejött ön-
kormányzati társulásokkal való
együttmûködést is. A fõigazgató
fontos eredménynek tartotta az
OAH kormányhivatallá minõsíté-

sét, valamint hogy a bátaapáti kis-
és közepes aktivitású radioaktív
hulladék tároló kiemelt jelentõségû
beruházás lett. A jövõ feladatairól
a fõigazgató többi között megem-
lítette, hogy a hivatalnak fel kell
készülnie újabb magyarországi
blokkok elõkészítésére, ha fel-
vetõdik a létesítésük. 2006-ban is
az OAH számos munkatársát tün-
tették ki magas elismeréssel: Dr.
Lux Iván fõigazgató-helyettest a
miniszterelnök kormányzati fõ-
tisztviselõvé nevezte ki, Tóth
András fõosztályvezetõ és
Nagyné Unger Éva, az OAH gaz-
dasági vezetõje magas állami ki-
tüntetésben, Gyimesi Zoltán-díj-
ban Szepes Károly fõosz-
tályvezetõ-helyettes, dr. Horváth
Kristóf fõosztályvezetõ Hevesi
György-díjban, dr. Koblinger
László fõigazgató-helyettes Szi-
lárd Leó-díjban részesült.

Elképzelhetõ újabb blokkok építése Pakson

2006: OAH-mérleg
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Épülõ atomerõmûvek
Ország Reaktorok száma Teljesítménye MW¬
Argentína 1 692
Bulgária 2 1 906
Dél-Korea 1 960
Finnország 1 1 600
India 7 3 112
Irán 1 915
Japán 1 866
Kína 4 3 610
Oroszország 5 4 525
Pakisztán 1 300
Románia 1 655
Ukrajna 2 1 900

Összesen 29 23 641
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A
2006-os évben minden te-
rületen eredményes munkát
végzett a Radioaktív Hulla-

dékokat Kezelõ Kht. (RHK Kht.).
Az eredmények alapot szolgáltat-
nak arra, hogy a 2007-es eszten-
dõben megtörténjék a Bátaapáti
Nemzeti Radioaktív Hulladéktáro-
ló engedélyezési eljárásának a lezá-
rása, a felszíni létesítmények elsõ
épületeinek a megépítése, valamint
a Pakson mûködõ Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolója (KKÁT) új
moduljainak az átadása – így érté-
kelte Hegyháti József, az RHK
Kht. ügyvezetõ igazgatója a szerve-
zet munkáját a decemberi év végi
budapesti tájékoztatóján. Az ügy-
vezetõ kiemelte, hogy az OECD
közelmúltbeli budapesti munka-
ülésén magyar példáról, a hazai ra-
dioaktívhulladék-kezelés nemzeti
stratégiájáról, valamint a lakossági
kapcsolatok ápolásában elért
eredményekrõl beszéltek a külföldi
szakemberek.

Továbbá Hegyháti József
kifejezõ példával illusztrálta a ra-
dioaktívhulladék-kezelés európai
és hazai perspektíváit. Az Európai
Unióban évente 2 milliárd köbmé-
ter ipari hulladék keletkezik, míg a
radioaktív hulladékok mennyisége
40 000 köbmétert tesz ki. Magyar-
országon is hasonló a hulladékok
egymáshoz viszonyított helyzete:
az összes hulladék évente 68 millió
tonna, ehhez képest a radioaktív
hulladékok éves mennyisége 500
köbméternél is kevesebb. Miköz-
ben az ipari hulladékok gigantikus
mennyiségének a kezelése és fel-
dolgozása óriási – és csak részben
megoldott – feladat, addig a radio-
aktív hulladékok minden köbmé-
terének a kezelése, elhelyezése és
tárolása törvényileg szabályozott és
mûszaki-technikailag megoldott.

KIEMELT BÁTAAPÁTI-PROJEKT

Hegyháti József elmondta, hogy a
Bátaapátiban létesítendõ Nemze-
ti Radioaktív Hulladéktároló
(NRH) projektet a kormány ki-
emelt jelentõségûnek minõsítette.
Kiemelt jelentõségû feladata ez az
RHK Kht.-nak is – hangsúlyozta
az ügyvezetõ igazgató –, mivel a
tároló mielõbbi üzembevételét a
paksi atomerõmû tehermentesíté-
se is indokolja azért, hogy ne kell-
jen további átmeneti tárolót épí-
teni az erõmûben a kis és közepes
aktivitású hulladékok számára.
Ezzel egyben meg lehet elõzni a
villamos energia árának a növeke-
dését, hiszen egy új ideiglenes tá-
roló megépítési költsége beépül-
ne az áramköltségekbe is.

Jelenleg a Nagymórágyi-
völgyben a lejtõsaknák mélyítése
folyik. A kihajtott két alagút
hossza az idei év kezdetéig meg-
haladta az ezer métert, ezzel telje-
sítették a 2006-os vágathajtási
tervet.

AKNASZELVÉNY A GRÁNITTÖMB-
BEN Az említett munkálatok so-
rán alkalmazott komoly mûszaki
technológiákról és az elmondot-
tak pontosságáról meggyõzõdhet-
tek a Magyar Tudományos, Üze-
mi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete által mûködtetett
Nukleáris Újságíró Akadémia
munkatársai is a közelmúltban
Bátaapátiban, ahol Szabó Attila,

az RHK Kht. PR-fõmunkatársa
kalauzolta a gumicsizmába és
védõsisakba öltözött újságírókat.

A 2005. február 8-án indult
munkálatok során több mint két
év alatt kettõ, egyenként 1 700
méter hosszúságú lejtõsaknát fúr-
nak a hegy belsejébe. A 21 méter
szelvényméretû portálok egymás-
tól 110 méter távolságban helyez-
kednek el, és a felszíntõl számított
250 méter mélységben érik el leg-
mélyebb pontjukat.

A fölöttébb attraktív munkála-
tok már eddig is közel 3 000 láto-
gatót vonzottak, és várhatóan so-
kakat vonzanak 2007-ben is a
helyszínre. A paksi kis és közepes
aktivitású hulladékoknak otthont
adó „mórágyi rögben” komoly
mûszaki kihívást jelent az elõre-
haladás. A kemény gránit kõzet-
ben csak 2-3 méteres elõrehala-
dást biztosító, úgynevezett „kí-
mélõ” robbantással lehet kialakí-
tani az aknaszelvényt. A lejtõs ak-
na kihajtása után a vízszintes ki-
szolgáló folyosót és a tároló jára-
tokat alakítják ki. A munkálatok
iránt a helyiek is érdeklõdnek,
akik 2005-ben Európában egye-
dülálló módon szavaztak bizalmat
az új létesítmények: Bátaapáti
község lakosainak a 75 százaléka
elment szavazni, s a megjelentek
91 százaléka igennel válaszolt az
NRH létesítésére.

Hegyháti József az említett érté-
kelésében arról is szólt, hogy a pak-

Eredményes radioaktívhulladék-kezelési stratégia

Alagút a biztonságba
Eredményes radioaktívhulladék-kezelési stratégia

Alagút a biztonságba



si erõmû tehermentesítése az elsõ
tároló kamrák elkészülése után
2008 elsõ negyedévében megkez-
dõdhet, amikor 3000 hordónyi kis
és közepes aktivitású hulladékot
fognak elhelyezni Bátaapátiban.

BIZTONSÁGNÖVELÉS PÜSPÖK-
SZILÁGYON Hegyháti József kifej-
tette, hogy a Püspökszilágyon már
30 éve biztonságosan üzemelõ Ra-
dioaktív Hulladék Feldolgozó és
Tároló (RHFT) az RHK Kht. ál-
tal kidolgozott stratégia alapján az
iparból, a mezõgazdaságból, az
egészségügybõl és a kutatásból
származó intézményi kis és köze-
pes aktivitású hulladékokat tárolja
az elmúlt években elvégzett biz-
tonságnövelõ programok eredmé-
nyes végrehajtásával hosszú távon.
A biztonságnöveléssel párhuza-
mosan folyik a kapacitás bõvíté-
sének az elõkészítése is. A koráb-
ban elhelyezett hulladékok biz-
tonságos feltárása folyik: a meden-
cebontás után a hulladékot tömö-
rítik és újból elhelyezik. A hulla-
dékok átvétele zavartalanul folyik.
A végleges tárolás feltételeinek a
kiépítéséig átmenetileg a felújított
központi épületben helyezik el az
évente beérkezõ 10–15 köbméter-
nyi hulladékot.

ÚJ TÁROLÓ MODULOK Pakson a
KKÁT az atomerõmûben kelet-
kezett kiégett üzemanyagok biz-

tonságos ideig-
lenes tárolását
oldja meg – ed-
dig 4747 kazet-
tával – 50 éves
idõtartamig. Az
ügyvezetõ el-
mondta, hogy a
modulszerû tá-
roló az átadása
óta eltelt idõben
biztonságosan
üzemel. Jelenleg
a létesítmény
bõvítése zajlik,
és a 2004-ben

elkezdõdött 12–16-os modulok
építését idén fejezik be.

A nagy aktivitású hulladéktáro-
ló kutatási programjáról szólva,
Hegyháti József kiemelte: a szak-
emberek egyetértenek abban,
szükség van egy mélygeológiai lé-
tesítményben a hazai nagy aktivi-
tású hulladékokat befogadó végle-
ges tárolóra. A bodai agyagkõ a
szakma szerint alkalmas befogadó
kõzet lehet. A kutatási program a
2005–2006-os lelassulás után az
elképzelések szerint 2008-tól újra
nagyobb lendületet kaphat.

T. Békés Sándor
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A poharába csempészett polóni-
um 210-el, ezzel a Maria Curie
által a XIX. században felfede-
zett elemmel meggyilkolt
Alekszandr Litvinyenko világsaj-
tót bejárt ügye arra is feleletet
várhat, miképpen derítették fel
testében a halálos radioaktív
anyagot. A radioaktív izotópok-
tól származó sugárterhelésnél
megkülönböztetnek külsõ és
belsõ dózist aszerint, hogy a su-
gárforrás az emberi testen kívül
helyezkedik el, vagy valamilyen
úton, belégzéssel, lenyeléssel stb.
már bekerült az emberi szerve-
zetbe. A belsõ sugárterhelés
meghatározása bonyolultabb
mûvelet, mint a külsõé, hiszen a
sugárzó anyag részt vesz az
anyagcsere-folyamatokban – írja
ez ügyet megelõzõ tanulmányá-
ban Andrási Andor, a Fizikai
Szemle szeptemberi számában. –
A belsõ sugárterhelést ún.
egésztestszámlálóval mérik, ami
az emberi szervezeten kívül
elhelyezkedõ detektor, ez a szer-
vezetben jelenlévõ radioizotóp
minõségét és mennyiségét (akti-
vitását) közvetlenül méri. A su-
gárzás energiájával az izotópot

azonosítják, a kibocsátott foto-
nok számával az izotóp aktivitá-
sát. Maga a mérõberendezés egy
gammaspektrométer azzal a kü-
lönbséggel, hogy a mérendõ
minta az emberi test. Az izotóp-
azonosítás és – elválasztás a
félvezetõ gamma-spektrometria
révén lehetséges. Gondoskodni
kell róla, hogy kis mennyiségû
radioaktív-anyagot ki lehessen
mutatni és a minimálisra csök-
kenjen a háttérsugárzás zavaró
hatása. E célból vas, acél vagy
ólom-árnyékolással veszik körbe
a detektort, vagy a detektort és
az egész testet. Litvinyenko ese-
tében erre azért is szükség lehe-
tett, mert a polónium nehezen
kimutatható az emberi szerve-
zetben, talán ezért is alkalmazták
az exkém ellen.

Magyarországon az elsõ kis
méretû egésztestszámlálót 1964-
ben az Országos Onkológiai In-
tézetben, az elsõ nagyméretû
ilyen berendezést ugyancsak
1964-ben a KFKI-ban helyezték
üzembe, az OSSKI-ban 1981-tõl
állítottak be egy székárnyékolt
detektor típusú mérõberende-
zést.

Litvinyenko kivizsgálása

Újságírok egy csoportja az akna bejáratánál



ÜÜzzeemmbbee  hheellyyeezzttéékk  aa  NNyyuuggaattii
ppáállyyaauuddvvaarr  úújj,,  6600  kkaammeerráábbóóll
áállllóó  ttéérrffiiggyyeellõõ  rreennddsszzeerréétt..  AA
mmoosstt  mmeeggvvaallóóssuulltt,,  mmiinntteeggyy  5533
mmiilllliióó  ffoorriinntt  ++  ÁÁFFAA  éérrttéékkûû  bbee-
rruuhháázzáássttóóll  aa  vvaassúúttttáárrssaassáágg  aa
ppáállyyaauuddvvaarr  kköözz-  ééss  vvaaggyyoonn-
bbiizzttoonnssáággáánnaakk  jjeelleennttõõss  jjaavvuu-
lláássáátt  vváárrjjaa..  

A
rendszernek köszönhetõen
a jövõben könnyebb dolguk
lesz a pályaudvaron szolgá-

latot teljesítõ rendõrõrs munkatár-
sainak és a MÁV vasútõreinek is:
hatásosabban elõzhetik meg, illet-
ve nagyobb sikerrel deríthetik fel
az esetleges bûneseteket, ennek
köszönhetõen biztonságosabbá vá-
lik a pályaudvar.

Más pályaudvarokhoz, nagy for-
galmú területekhez hasonlóan a
Nyugati pályaudvaron is az úgyne-
vezett „trükkös lopás” okozza a
legtöbb gondot, az esetek többsé-
gében az elkövetõk ilyen módszer-
rel próbálják károsítani az utasokat.
Legalább is eddig: az új térfigyelõ
rendszernek köszönhetõen a jövõ-
ben várhatóan egyre kisebb siker-
rel, illetve egyre kevesebb számban
kerülhet sor hasonlóra.

MULTI ALARM BERENDEZÉSEK A
térfigyelõ rendszer kivitelezõjé-
nek kiválasztására a vasúttársaság
2005 júniusában közbeszerzési
pályázatot írt ki. A pályázatot – a
legkedvezõbb ajánlatot benyújtó
– Multi Alarm Biztonságtechnikai
Zrt. nyerte meg. A Multi Alarm
az ország piacvezetõ térfigyelõ
rendszereket szállító cége. Ne-
vükhöz eddig közel 20 komplett
kiépítés kötõdik. Egyebek mellett

a Budai vár, Belváros-Lipótváros,
Csepel, a Havanna lakótelep, az
FTC stadion, az UTE stadion,
Terézváros, Nyíregyháza, Duna-
újváros, Paks és az FKF Rt.
forgalomfigyelõ rendszerét is a
Multi Alarm szállította. Ezzel
együtt a térfigyelõ rendszerek ki-
építése a vállalatnak csak az egyik
fõ tevékenységi köre, emellett az
egyetlen európai minõsítéssel bí-
ró távfelügyeleti szolgáltatóként
ez utóbbi szegmensben is vezetõ
pozíciót ért el.

DIGITÁLIS TECHNIKÁVAL A rend-
szer újabb térfigyelõ kamerákkal
bõvíthetõ, és a digitális techniká-
nak köszönhetõen a képek – igény
szerint – minõségromlás nélkül
eljuttathatók gyakorlatilag bárho-
va. A kamerák a következõ utas-
forgalmi területeket figyelik:
csarnoképület és bejáratai, utas-
peronok, a Nyugati téri aluljáró-
rendszerbõl a peronokra felvezetõ
lépcsõk kijáratai, belföldi- és
nemzetközi pénztárcsarnok és
csomagmegõrzõ, illetve a pénztá-
rak melletti közlekedõ folyosók.
A rendszer korunk követelménye-
inek megfelelõen már a digitális
technika elõnyeit használja fel.
Valamennyi kamerajelet önálló
számítástechnikai hálózaton ke-
resztül továbbítanak a hálózati di-
gitális rögzítõkhöz, melyek ipari
számítógépekre épülnek.

A Nyugati pályaudvar most át-
adott térfigyelõ rendszere 168
órás idõtartamban rögzíti a kame-
rák által közvetített képeket. A
rögzített képek visszakeresésére,
felhasználására kizárólag hatósági
eljárásban, és jogsértõ cselekmény
elkövetése esetén van lehetõség.
A vasúttársaság a térfigyelõ rend-

szer alkalmazásáról – a törvényi
elõírásoknak megfelelõen – tájé-
koztatja az utasokat, illetve a pá-
lyaudvar területére belépõket.

A KELETIBEN IS A MÁV korábbi,
hasonló célú beruházásai közül ki-
emelést érdemel a Keleti pályaud-
vari térfigyelõ rendszer, amelynek
átadására és sajtónyilvános bemu-
tatására 2006. február 10-én kerül
sor.

A Keleti pályaudvaron létesí-
tett rendszer eddigi tapasztalatai
nagyon kedvezõek, jelentõsen se-
gítette, illetve segíti a bûnmege-
lõzést. A pályaudvar rendõrõrsé-
nek állománya az elmúlt idõszak-
ban több bûncselekmény (rablás,
rongálás stb.) elkövetõjét fogta el,
illetve több esetben – idõben be-
avatkozva – sikeresen elõzte meg
a bûnelkövetést a térfigyelõ rend-
szer mûködésének köszönhetõen.
A hatékony bûnmegelõzést jelen-
tõsen segíti az a körülmény is,
hogy a pályaudvar több pontján
feliratok tájékoztatnak a területen
mûködõ térfigyelõ rendszerrõl.

A közeljövõben hasonló fejlesz-
tések várhatók Budapesten, a Déli
pályaudvaron, valamint a Buda-
pest-Székesfehérvár és a Buda-
pest-Cegléd-Szolnok vasútvona-
lon lévõ pályaudvarokon, például
Martonvásáron, Székesfehérvá-
ron, Cegléden és Szolnokon.

W. M.
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Kamerás térfigyelés 
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TECHNIKA TESZT-TECHNIKA

A
WEISS Umwelt-
technik (Németor-
szág) a környezeti

hatások szimulációján ala-
puló gyártmánytesztelés
berendezéseinek egyik ve-
zetõ gyártója.  A szimuláci-
ós tesztelés során a termé-
kek üzemelése közben,
ill. közúti, vasúti, tenge-
ri és légi szállítása során
fellépõ valós körülmé-
nyeket igyekszünk rep-
rodukálni, hogy meg-
gyõzõdjünk a termékek
megbízhatóságáról, il-
letve, hogy az esetleges
problémákat még a fej-
lesztés során, de legkésõbb a gyár-
ból való kiszállítás elõtt felszínre
hozzuk, elkerülve a rendkívül költ-
séges és márkaromboló késõbbi
reklamációkat és visszahívásokat. A
tesztelendõ mintákat a tesztelés so-
rán egy tesztkamra zárt vizsgálóte-
rében teszik ki különbözõ környe-
zeti hatásoknak. 

A hõteszt-szekrényekben a hõ-
mérséklet széles tartományban
változtatható, nagyon alacsony
(akár –75 °C), vagy igen magas
hõmérsékleten (akár +180 °C)
egyaránt vizsgálhatóak a minták.
A kamrák oldalain kialakított nyí-
lások lehetõvé teszik kábelek, csö-
vek bevezetését, ezáltal a mûköd-
tetés a teszttérben is megoldható.
Az opcióként rendelhetõ nagymé-
retû betekintõ ablakok a belsõ vi-

lágítással együtt lehetõvé
teszik a mûködés vizuális
megfigyelését is. A klíma-
szekrényekben és a na-
gyobb méretû, helyszínen
épített klímakamrákban a
páratartalom is változtat-
ható 10–98% r.h. között a
+10..+95 °C hõmérséklet-
tartományban.  A nagy tel-
jesítményû ún. Stress-
Screening kamrákban a
magas hûtési és fûtési se-
besség (akár 15 K/perc) te-
szi lehetõvé a hõmérséklet
gyors változtatását. Még
ennél is fokozottabb kör-
nyezeti igénybevételt szi-

mulálnak az ún. hõ-sokk kamrák,
ahol egy hideg (akár –80 °C) és
egy meleg (akár +220 °C) vizsgáló-
tér között mozgatják a tesztobjek-
tumokat.   (1. kép)

A termékek méreteinek csökke-
nésével egyre nagyobb igény jelent-
kezik kisebb méretû asztali vizsgá-
lókészülékekre is, amelyek kis hely-
igényük miatt könnyedén elhe-
lyezhetõk szinte bármelyik labor-
ban. Ezek a gépek kisebb méretben
ugyanazokat a vizsgálati paraméte-
reket kínálják, mint az ipari hõ-
teszt és klímaszekrények. A Weiss
asztali készülékei 34, 64, 100, 120
és 240 literes méretekben kapható-
ak többféle kivitelben. (2. kép)

A hõmérsékleti és klimatikus
tesztek kombinálhatók UV sugár-
zással, és rázásállósági tesztekkel is,

ahol a rendszer mechanikai-vibráci-
ós és termikus-klimatikus terhelések
együttes szimulálását teszi lehetõvé,
modellezve a termékek üzem köz-
ben, ill. közúti, vasúti, tengeri és légi
szállítása során fellépõ valós körül-
ményeket. Vákuum- ill. túlnyomás-
kamrákkal különbözõ tengerszint
feletti magasságok, és világûrbéli kö-
rülmények is szimulálhatóak.

A cég gyárt korróziós vizsgála-
tokat lehetõvé tevõ tesztkádakat is
ahol sós-köd, agresszív gázok, sa-
vas folyadékok, fröccsenõ víz, esõ
stb. hatása reprodukálható.  A só-

permet kádak 450 és 1000 literes
méretekben készülnek. (3. kép)

A tesztkamrák vezérlése és prog-
ramozása érintõképernyõs vezérlõ-
panelen keresztül vagy a S!MPATI
PC-s programmal egyaránt történ-
het. A szoftver intraneten  és Inter-
neten keresztül távoli felügyeletet is
lehetõvé tesz, továbbá meghatáro-
zott események bekövetkezésekor
SMS-ben vagy e-mailen keresztül
figyelmeztetheti a kezelõt. (4. kép)

WEISS-TECHNIK vizsgálókamrák

Csombordi Tibor AMTEST-TM Kft.
H-1184 Budapest, József u. 29.
Tel: 06 1 294 2785, Fax: 06 1 297 5725
e-mail: office@amtest.hu  
web: http://www.amtest.hu/ 

1. kép

2. kép

3. kép 4. kép
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FFeebbrruuáárrbbaann  mmuuttaattjjáákk  bbee  aa  vvii-
lláággssaajjttóónnaakk  aazztt  aa  mmiinntteeggyy  88
mmiilllliióó  nnééggyyzzeettmméétteerr  tteerrüülleetteett
éérriinnttõõ  ggiiggaannttiikkuuss  ééppííttéésszzeettii-uurr-
bbaanniisszzttiikkaaii  pprroojjeekktt-eeggyyüütttteesstt,,
aammeellyy  110000  ááttffooggóó  ééppííttéésszzeettii
rréésszztteerrvvvveell  rraaddiikkáálliissaann  ááttaallaa-
kkííttjjaa  ––  ttööbbbb  ttéérreenn  ppeeddiigg  EEuurróó-
ppaa  eeggyyiikk  ffõõvváárroossáávváá  tteesszzii  ––  aa
110000  mmiilllliiáárrdd  eeuurróóss  éévveess  bbeevvéé-
tteelltt  mmeeggtteerrmmeellõõ  éésszzaakk-oollaasszz
mmeettrrooppoolliisszztt..  AA  pprroojjeekktteekk  rréé-
sszzéétt  kkééppeezziikk  aannnnaakk  aa  111155  ooll-
ddaallaass  aannyyaaggnnaakk,,  aammeellllyyeell  MMii-
lláánnóó  jjeellöölltteettii  mmaaggáátt  aa  22001155-ööss
EExxppoo  mmeeggrreennddeezzéésséérree..

A
z 1,6 milliárd eurós monu-
mentális építészeti projekt-
csomag 50 százalékát álla-

mi forrásból, másik felét viszont
magánfinanszírozással szándékoz-
nak megvalósítani. A tervekben

egyaránt szerepel felhõkarcolók,
könyvtárak, divat- és kulturális
centrumok, illetve a zöld övezetek
kialakítása és a környezetrendezés,
valamint két új metróvonal kiépí-
tése is. A projektek kidolgozását a
világ legnagyobb tervezõirodáiban
végezték, kivitelezésüket pedig a
ma élõ legnagyobb építészekre
bízzák. A tervek többségét az Ex-
po megrendezésétõl függetlenül is
meg szeretnék valósítani, ugyanis
a mûszaki tervezõ stáb szerint a
projektek kivitelezése legalább 7,5
milliárd eurónyi hozzáadott érté-
ket von maga után.

ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR MILÁ-
NÓBAN Virtuális utazásunkat a
jövõ Milánójában méltán kezdhet-
jük a 2011-es határidõre beüteme-
zett fáraói méretû Európai Infor-
mációs és Kulturális Könyvtárban
(BEIC – Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura), amely-
nek kivitelezését az ausztrál épí-
tésznagyságra, Peter Wilsonra

bízták. A zöld övezetbe tervezett
20 000 négyzetméteres épület-
együttesben 500 000 szabadon
megtekinthetõ, illetve többségé-
ben digitalizált mû válik közkincsé
a matematika, kémia, biológia, il-
letve a mûszaki, mûvészeti, vala-
mint a természettudományok
területérõl. A 2 000 helyet magába
foglaló olvasóterem mellett a
szervezõk napi háromezres látoga-
tó-áradattal számolnak. A temér-
dek információt tartalmazó könyv-
tár a tudományos kutatást és a
doktorképzést szolgáló intézmé-
nyekkel egészül ki.
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Gigantikus építészeti
projektek Milánóban
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FELHÕKARCOLÓK ÉS ZÖLD ÖVEZE-
TEK A Milánó belvárosának tõ-
szomszédságában elterülõ régi vá-
sárközpontba három futurisztikus
felhõkarcolót álmodtak meg a világ
legnagyobb építészei. A legmaga-
sabb toronyépület 218 méterig kú-
szik fel, ezt egy 185, illetve egy 175
méteres épület követi. A 218 000
négyzetméteres területen a felhõ-
karcolókat a lerombolt Világkeres-
kedelmi Központ helyén ténykedõ
– s a közép-európai építészeti stílust
az amerikaival ötvözõ – Daniel
Libeskind, a mezopotámiai hagyo-
mányok szellemében dolgozó iraki
Zaha Hadid, a japán Arata Isozaki,
illetve az olasz építészetet képviselõ
Pier Paolo Maggiora tervezi. A
különbözõ építészeti irányzatok je-
gyében dolgozó építész nagyságok a
toronyépületeket a Milánó „zöld tü-
dejeként” is emlegetett óriási park-
kal együtt tervezik, amelyet – hogy
a víz se maradjon ki – vízcsatornák
öveznek. Az idõsek
és gyermekek szó-
rakoztatására hiva-
tott téli kert és a
formatervezés mú-
zeuma csak néhány
elem a kiterjedt
projektbõl.

VAS- ÉS ÜVEGPALOTÁK Felhõkar-
colótól felhõkarcolóig járva a vá-
rost, elérkezünk a Dómhoz közel
Cesar Pelli építész által 120 000
négyzetméter területen tervezett
épület- és térkompozícióig, a „Di-
vat Fõvárosa” jeligére hangszerelt
komplex kulturális és közigazgatá-
si központig. A hat méter magassá-
gú és száz négyzetméteres átmé-
rõjû teret 150 méter magas üveg-
és vastestû felhõkarcolók övezik
majd, ahol a divatiskolák, egy 20
000 négyzetméteres bemutatóte-
rem, valamint 108 000 négyzetmé-
ternyi zöld övezet játssza a
fõszerepet. A környéken építik
meg – stílusosan szintén felhõ-
karcolók köntösében – a városi és
regionális önkormányzat székhá-
zát, amelynek a tervezése a mér-
tékadó – a párizsi Louvre-pira-
missal hírnevet szerzett – New
York-i Pei-Cobb-Freed Stúdióra
hárult. A 110 000 négyzetméterre
elképzelt 160 méter magas
felhõkarcolókat egy magánbe-
fektetõi csoport 500 millió eurós
tõkébõl építteti.

EURÓPA LEGNAGYOBB VÁSÁRA A
milánóiak már példát statuáltak
arról, hogy a nagy projektek meg-
valósítását komolyan gondolják.
Ennek egyik ékes példája a tavaly
októberben a Smau informatikai
vásárral felavatott 340 000 négy-
zetméteres új, Rho Pero nevû vá-
sárközpont, amely csak a kezdet-
nek számít, mert a jövõben óriási
területtel bõvítik. A vásárközpont
része annak a kialakítandó óriási

vásári negyednek, amely 1,5 millió
négyzetméterig terjeszkedik. Az
egész vásár Massimiliano Fuksas
építész tervei szerint épül. Az õ
nevéhez fûzõdik a Rho vásárköz-
pont üvegbõl és acélból felépített,
42 méter magas és 1 200 méter
hosszú, úgynevezett vitorlás bevo-
natának a kivitelezése is. A Rho
vásárközpontot egy volt gyárne-
gyed területén 44 ország 300 vál-
lalatának 2 000 munkása és 200
építésze 30 hónap alatt kivitelezte
a Vásár Alapítvány 750 milliós
hozzájárulásával. A vásári nagy-
üzemet az olaszok a gazdaság hú-
zóerejének tekintik. Idéntõl a vá-
sár évente 250 napon át 33 000 ki-
állítóval és 4, 5 millió látogatóval
üzemel. Fuksas tervei szerint to-
vább építik a hatalmas területen a
vásárt, amelyet még 1,2 millió
négyzetméteren kiszolgáló épüle-
tekkel, konferenciaközpontokkal,
no és óriási zöld övezetekkel Eu-
rópa legnagyobb vásárkomplexu-
mává alakítanak.

Sorolhatnánk tovább is a pro-
jekteket, amelyek között az új mû-
szaki egyetem, a víztisztító, vagy a
kongresszusi központ és kutatóin-
tézet, valamint a 350 000 négyzet-
méteres parkosított övezet egy-
aránt szerepel. A milánóiak fogad-
koznak, hogy az eddigi tempóban
folytatják az építkezéseket, és a
gyorsaságot a Rho vásárközpont
felépítésének, illetve a híres Scala-
színház 30 hónap alatti – 60 millió
euróból megvalósított – teljes fel-
újításának a sebességével mérik.

Békés Sándor
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AA  BBaauummiitt  SSaannoovvaa  FFeellúújjííttóó
RReennddsszzeerr  WWTTAA  ééss  UUnniiVVaakkoollaatt
jjeelleenntteettttee  aa  hhoosssszzúú  ttáávvúú  ééss  hhaa-
ttéékkoonnyy  mmeeggoollddáásstt  aa  ZZaallaa  mmee-
ggyyeeii  iippaarrii  mmûûeemmlléékk,,  aa  KKeerrkkaa
VVíízziimmaalloomm  ffeellúújjííttáássaa  ssoorráánn..

E
gy épület mûemléki jellegû
felújítása – tehát az eredeti
építõk szándékának, tudá-

sának, munkájának életre keltése
és megõrzése - olyan, mint az au-
tózásban a Forma 1: a különleges
körülmények, kihívások speciális
megoldásokat, anyagokat, mûsze-
reket, eljárásokat feltételeznek.
Legtöbbjüket pár év múlva a napi
gyakorlatban látjuk viszont.

A Szécsiszigeten szeptember
16.-án múzeumként átadott, jó-
részt állami támogatásból és a
Jövõ ház pályázatból finanszíro-
zott, 30 milliós beruházás, a
Kerka partján álló Szapáry-
Andrássy Vízimalom is egy ilyen
csoda. Mint ahogyan a talaj réte-
gekben õrzi a földtörténeti koro-
kat, a professzionálisan felújított
ipartörténeti emlék is vegyíti a
háromszáz évvel ezelõtti mesterek
tudását a szaktanácsadásra felkért
osztrák építõanyag-ipari vállalat
mérnökeinek szakértelmével. 

Három évvel ezelõtt a vízima-
lom felújításáért összefogó Kerka
Vízimalom Egyesület azért for-
dult a Baumithoz, mert a –
feltehetõen – középkori, de a vég-
leges formáját a XVIII. században
elnyerõ, az 1960-as évektõl azon-
ban sorsára hagyott, romos épület
állagának elõzetes felmérése spe-
ciális feladatok elvégzésének
szükségességét jelezte.

Talán nem meglepõ egy vízi-

malom esetében, ha az építészek-
nek mindenekelõtt a vizesedéstõl
kellett megóvniuk a tó partján ál-
ló falakat, amelyek a mindig ned-
ves talajból a kapilláris rendszeren
keresztül jelentõs mennyiségû
sókkal telített vizet vesznek fel és
juttatnak a szerkezetbe. 

A Kerka Vízimalom falainak
vízszigetelésekor tehát különleges
anyagokat kellett választani. A
mérnökök végül egy olyan felújító
vakolatrendszer mellett döntöt-
tek, amely a hozzáadott légpórus-
képzõ anyagok miatt hagyja szá-
radni a falat. 

Egyedi, kreatív
megoldással éltek a
kivitelezõk a leg-
külsõ réteg, az épü-
let jellegét, színét
megadó szilikát va-
kolat elõállítása so-
rán. Céljuk az volt,
hogy hûségesen
visszaadják a há-
romszáz éves épület
homlokzatának ba-
rokkos hangulatát.
A régi mesterek a
falak különleges ár-
nyalatát, illetve a felület fénytö-
rését a Kerka-patakból kotort kis
méretû kavicsok hozzáadásával ér-
ték el. A kivitelezést vezetõ Ekler
Károly merészen eklektikus meg-
oldást választott: a modern szilikát
vakolatot elegyítette finom dunai
kaviccsal, és ebbõl a keverékbõl al-
kotta meg a végsõ felületet, ami

valóban a barokkra jellemzõ vako-
lat architektúrát hozott létre. Az
apró kövek bedolgozása stilárisan
is szellemes ötlet, amennyiben a
kavicsok alakja az idézett mûvé-
szettörténeti korszaknak nevet
adó kagyló formáját idézi.  

A kivitelezõk anyagválasztását
némiképp segítette, hogy ezt a
környezetbarát rendszert kifeje-
zetten az erõs nedvesség illetve só-
tartalmú, mûemléki jellegû épület-
falak felújításához fejlesztették ki,
és rendelkezik a szakmában közis-
mert és mértékadó  WTA minõ-

sítéssel. A Néme-
tországban megala-
kított Épületkar-
bantartási és Mû-
emlékvédelmi Tu-
dományos Mûszaki
Munkacsoport azaz
– a német eredeti-
nek megfelelõ betû-
szóval – WTA mi-
nõségellenõrzési
védjegyrõl tudni
kell, hogy megalko-
tását az igen szigorú
mûemlékvédelmi és
felújítási szabályok-

nak való megfelelés igénye tette
szükségszerûvé. Többek között a
kivitelezõk munkáját segíti azzal,
hogy nem kell egyedi vizsgálatokat
kérni a hatóságoktól, mert a WTA
minõsítésû anyagok biztosan meg-
felelnek az elõírásoknak egész Eu-
rópában.

www.baumit.com
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SSzzáámmooss  kkuullttúúrrkköörrbbeenn  mmeegg-
ggyyõõzzõõddéésssseell  áállllííttjjáákk  aa  bbeeaavvaa-
ttoottttaakk,,  hhooggyy  bbiizzoonnyyooss  mmeeggéélltt
iiddõõsszzaakk  ––  áállttaalláábbaann  2255  ––  3300  éévv
uuttáánn  ––  lléénnyyeeggii  bbeellssõõ  ttuullaajjddoonn-
ssáággaaiinnkk  aazz  aarrccuunnkkrraa  vvaannnnaakk
íírrvvaa..  AArrccuunnkk  oollyyaann  nnyyiittootttt
kköönnyyvv,,  aammeellyynneekk  oollvvaassáássaa  eell-
ssaajjááttíítthhaattóó,,  aa  mmiinnddeennnnaappii  ttáárr-
ssaass  éélleettbbeenn  eerreeddmméénnyyeesseenn
aallkkaallmmaazzhhaattóó..

A
z mindenki számára termé-
szetes, hogy pillanatnyi
erõs érzelmeink jól látható-

an jelennek meg arcunkon. Hogy
ez mennyire van így, azt a köztudat
is alátámasztja, amikor ilyen meg-
állapításokat tesz: „Kiült arcára a
félelem, vagy sugárzott a boldog-
ságtól, netán elöntötte arcát a mé-
reg, és a sort lehetne folytatni.

Az avatottabb szemlélõ fino-
mabb érzelmi megnyilvánuláso-
kat is fel tud fedni, amelyek alap-
ján  akár következtetni lehet bizo-
nyos jellembeli tulajdonságokra,
viselkedési reakciókra, melyeket
egyrészt szüleink által genetikai-
lag átörökített mintáik, másrészt
születésünket követõen a szociali-
záció során (társas kapcsolatok-
ban) szerzett tapasztalataink „le-
nyomatai” határozzák meg.

Annak ellenére, hogy az arc-
elemzéssel – különbözõ országok-
ban, így Kínában – több évezrede
foglakoznak, ezideig nem sikerült
az elfogadott tudomány szintjére
emelkednie. 

Ennek legfõbb oka az az ellen-
érzés, miszerint lehetséges-e az,

hogy valaki jelleme, belsõ tulaj-
donságainak rejtett mélységei fel-
táródnak-e egy külsõ szemlélõ szá-
mára, aki az adott személyt majdan
megítélheti és – akár következmé-
nyekkel járó – véleményt is alkot-
hat róla. Ez a lehetõség mai napig
tartó vita a szakemberek körében.
És ez a vita érthetõ is.

Alkalmas-e az arcról való olva-
sás, az arcelemzés olyan szintû is-
meretek megszerzésére, elemzé-
sére,  amelyekbõl valóban valós
következtetések vonhatóak le egy
adott személyre vonatkozóan,
pusztán arcának elemzése révén?

Talán ezért is maradt az arcol-
vasás az okkult „tudományok” kö-
rében, ha nem is egy szinten, de
egy kategóriában az asztrológiá-
val, a kártyavetéssel, a távgyógyí-
tással, grafológiával és más hason-
lóakkal egyetemben. 

Ha a fenti felsorolást nézzük, a
grafológia kezd kilógni a sorból.
Mintha kezdenék mind szélesebb
körben elfogadni azt a körül-
ményt, hogy belsõ tulajdonsága-
ink, jellemünk bizonyos rétegei
megjelennek külsõ lenyomatunk-
ban, nevezetten irásjegyeinkben
és írásunk általános rendezettsé-
gében, összképében.

A grafológia hovatovább egyre
elfogadottabb és elterjedtebb
kiegészítõ módszer a fejvadászok
körében vagy akár kriminalisztikai
jelentõsége sem különösebben vi-
tatott.  Ha ez valóban így van, ak-
kor miért ne adhatna valós infor-
mációt az avatott külsõ szemlélõ
számára belsõ tartalmunkról az
arcelemzés vagy akár a testbeszéd.
Hiszen mindegyik ugyan az. A
belsõ tartalom megjelenése külsõ

jegyekben. Talán ezért is van az,
hogy számos országban – mint
például az Egyesült Államokban,
Franciaországban, Kínában, Oro-
szországban, – kutatóintézetek
kezdtek el foglalkozni az arcelem-
zés tudományos módszertani
megalapozásával és az általánosít-
ható összefüggések feltárásával. 

Facereading
Új rovatot indítunk. A rovatban az arcelemzés elméleti és módszertani kérdéseivel fogunk  foglalkozni,
és megkíséreljük feltárni, illetve bemutatni azokat az arcon megjelenõ, külsõ megfigyelõ számára is jól
látható vonásokat, amelyekbõl statisztikai érvényû következtetések vonhatóak le az adott személyre
jellemzõ belsõ tulajdonságokra, gondolkodás módjára,  viselkedésbeli megnyilvánulásaira. 

TECHNIKA ARCELEMZÉS
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Mi – egyelõre – nem kívánunk
ilyen tudományos magasságokba
emelkedni. Megmaradunk a játé-
kos arcelemzés, arcolvasás szintjén,
amelynek során az arc összképébõl,
arányaiból, szerkezeti elrendezõdé-
sébõl, szimmetriájából és asszi-
metriájából, valamint egyéb je-
gyeibõl olvasunk le az adott egyén-

re nem általános, hangsúlyozzuk
nem általános érvényû megkér-
dõjelezhetetlen információkat
jellemérõl és meghatározó belsõ
tulajdonságairól, hanem csak
lehetõségeket, statisztikai valószí-
nûségeket tárunk fel és állapítunk
meg azokra vonatkozóan. Olyan
módszertani részleteket világítunk,
meg, amelyeket akár mindenki el-
sajátíthat és saját maga is elle-
nõrizheti azok érvényesülését mun-
kájában, magánéletében egyaránt.
Ha mûködik, akkor beépítheti a ta-
nultakat és tapasztaltakat minden-
napi életébe és ezáltal gyakorlati
elõnyökre tesz szert, ha pedig nem,
akkor megmarad egy szórakoztató,
de nem különösebb konzekvenci-
ákkal járó játék szintjén.

A rovat számaiban olyan általá-
nosabb érvényû személyre
jellemzõ viselkedési,  gondolko-
dásbeli és érzelmi megnyilvánulá-
si jellemzõket mutatunk be, ame-
lyek az  arcon felismerhetõek,
mint pl. 
• mennyire  magabiztos vagy  ön-

bizalom hiányos ha egy feladat-
helyzet, személy számára kihí-
vásokkal bír,

• gondolkodásmódjában inkább
racionalista, vagy idõnként ide-
alista

• egy helyzetet mennyire lát át
egészben vagy milyen fontos-
sággal bír a részletek pontos is-
merete

• továbbá a konfliktust könnyeb-
ben felvállalja vagy inkább vá-
lasztja annak elkerülését

• a problémák kezelésében tole-
ráns vagy intoleráns, stb.
Mindezek – és más hasonló –

jegyek felismerése hasznos ki-
egészítõ információkat hordoz-
nak azokról az emberekrõl, akik-
kel kapcsolatba kerülünk. 

Az arcjegyek fentiek szerinti
elemzése egy sokkal mélyebb elmé-
leti és módszertani munkának a
„mellékterméke”. Az arcolvasás,
arcelemzés ezen a területén statisz-
tikai valószínûségekkel jellemezhe-

tõ tulajdonságokat állapíthatunk
meg az adott személyrõl. Hangsú-
lyozzuk, hogy statisztikai valószí-
nûségekkel jellemezhetõ tulajdon-
ságokat, amelyek nem kezelhetõek
az adott személy vonatkozásában
kizárólagos tényként. Ezek a meg-
állapítások tehát maradjanak meg a
feltételezések szintjén. 

Az arcelemzés „facereading” el-
méleti és módszertani megalapo-
zása fontosságának van egy másik
vonulata is. Ez az arcfelismerés te-
rülete. Ezen a területen nem
engedhetõek meg a statisztikai va-
lószínûségek, hanem szigorú,
nagy biztonságú és tévedésmentes
megállapítások szükségeltetnek.
E területen alapvetõ elméleti ku-
tatások szükségesek ahhoz, hogy
meghatározhatóak legyenek azok
a jegyek és a jegyek egymáshoz vi-
szonyított kombinációi, amelyek
alapján egy adott arc megtalálha-
tó egy nagyobb populációban.
Mindezeket a kívánalmakat – ter-
mészetesen tovább bonyolítja az a
körülmény, hogy a keresett arcról
aligha, vagy nehezen nyerhetõ tel-
jes kép, tehát sok esetben az
arctöredék-felvételekbõl kell kö-
vetkeztetéseket levonni.  

Ezen – most minden részleté-
ben nem kifejtett – munkának há-
rom fõ területét is érinteni kíván-
juk. Az elsõ az arcelemzés, face-
reading már említett elméleti és
módszertani megalapozásának to-
vább fejlesztése, a másik az érté-
kelhetõ arcfelvételezést biztosító
hardver vonatkozások megterem-
tése, végül pedig, az adott arc fel-
ismerését és esetleges nyomon
követését lehetõvé tevõ szoftver-
háttér kifejlesztése. 

A rovat megindulásával egyide-
jûleg internetes olvasói oldalt is
nyitunk. Ide várjuk az arcelem-
zéssel kapcsolatos szíves vélemé-
nyüket, megjegyzéseiket és javas-
lataikat, amelyekre természetesen
válaszolni fogunk.

Nagy Judit - Galambos József
galambos.gajo.jozsef@chello.hu
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E
lsõ pillantásra talán meglepõ
az ûrklíma kifejezés, de ha
csak a meteorológiai érte-

lemben vett klímára gondolunk,
mindjárt nem fog olyan idegennek
tûnni. Elõször is mit jelent a mete-
orológiai értelemben vett klíma,
vagy éghajlat. A klíma egy adott te-
rület idõjárásának hosszabb
idõszakra vonatkozó átlaga, tehát a
területre vonatkozó idõjárási ele-
mek átlagos viselkedése. Manapság
a globális éghajlatváltozás megjele-
nésével ez már nem kielégítõ válasz.
Az éghajlat fogalmától ma már el-
választhatatlanul hozzátartozik a
változás. Az  ûrklímát tekintve azt a
naptevékenység határozza meg.
Mivel pedig a naptevékenység
hosszabb idõszakon belül is válto-
zást mutatott, az ûrklímára mindig
is jellemzõ volt a változás. 

Az ûrklíma meghatározója tehát
a naptevékenység, így az ûrklíma
legfontosabb jellemzõje a naptevé-
kenység hosszú idõtartamú változá-
sa. Itt a kvázi 11 éves naptevékeny-
ségi ciklusnál hosszabb idõszakról,
évszázadokra terjedõ intervallum-
ról van szó. Az ûrklímakutatás
elõtérbe kerülésével megnõtt azok-
nak a kísérleteknek a száma, ame-
lyek a naptevékenység hosszú
idõtartamra visszamenõ változásá-
nak rekonstrukciójával kapcsolato-
sak. Mint ismeretes, a naptevékeny-
ség legismertebb mérõszáma a nap-
foltszám. A napfoltszám ismerete a
Nap megfigyelésén alapul. Így az
utóbbi 20 évszázadra visszamenõ-
leg vannak puszta szemmel végzett
megfigyeléseink, az utolsó 4 évszá-
zadban – a távcsõ felfedezésének
köszönhetõen – már optikai eszkö-

zökkel végzett megfigyelésekre tá-
maszkodhatunk. A naptevékenység
hosszú idõszakra visszamenõ válto-
zásának a rekonstrukciójára mind-
azoknak a paramétereknek az
idõsorai felhasználhatók, amelyek
kapcsolatban vannak a naptevé-
kenységgel (pl. a geomágneses te-
vékenységre vonatkozó mérõszá-
mok, vagy az északi fénnyel kapcso-
latos megfigyelések). A napfoltszám
utóbbi néhány évszázadra vonatko-
zó idõsorában szokatlan jelenségre
figyeltek fel (1. ábra). Ugyanis kide-
rült, hogy vannak olyan  idõszakok,
amikor a naptevékenység megszû-
nik, a Napon nem láthatók a napte-
vékenységre jellemzõ napfoltok.
Ezeket az idõszakokat nagy mini-
mumoknak nevezik. Ilyenek a
Spörer (1450-1550), a Maunder
(1645-1720), Dalton (1790-1830)
minimumok, a Nap viselkedésének
rendkívüli jelenségei az utóbbi
1000 év folyamán. Az újabb kutatá-
sok azt is kimutatták, hogy ezek a
nagy minimumok nem rendkívüli
jelenségek A Nap életében fontos
szerepet játszik a konvekció. A
konvekció turbulens mozgásokat
hozhat létre, amelyek kis térbeli ki-
terjedésû turbulens dinamóhatást
idéznek elõ. Ez a kis amplitúdójú
mágneses „zaj” okozhatja a nagy

minimumokat azáltal, hogy a zaj
összetevõi különbözõ fázisúak. Eh-
hez magyarázatként hozzá kell ten-
ni, hogy a napfoltokhoz erõs, zárt
mágneses tér tartozik.

A Napon zárt és nyitott mág-
neses erõvonalakkal jellemezhetõ
területek vannak (2. ábra). A zárt
mágneses erõvonalak a napfoltok-
hoz, napfoltcsoportokhoz tartoz-
nak. Az ilyen bonyolult zárt mág-
neses terû napfoltcsoportok a
naptevékenység legszembetû-
nõbb megnyilvánulásainak, a nap-
kitöréseknek a helyei. Ezzel kap-
csolatban egy fizikai törvénysze-
rûségre kell felhívni a figyelmet.
A plazmában a benne foglalt mág-
neses tér és a plazma együtt mo-
zog, a mágneses tér be van fagyva
a plazmába (a plazma állapotra az
a jellemzõ, hogy az anyag viselke-
dését az elektromos töltéssel
rendelkezõ részecskék határozzák
meg). Amennyiben a plazma ki-
netikus energiasûrûsége (a plazma
mozgásának a sebességétõl és
sûrûségétõl függ) nagyobb a mág-
neses tér energiasûrûségénél (a
mágneses tér erõssége határozza
meg), akkor a mágneses tér szer-
kezetét a plazma mozgása alakítja
ki, ha viszont a mágneses tér
energiasûrûsége a nagyobb, a

1. ábra 2. ábra

A VILÁGBAN AZ ÛRKUTATÁS A MAI TUDOMÁNY EGYIK LEGFONTOSABB TERÜLETE, MIVEL NEMCSAK AZ ALAP-
ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁST FOGLALJA MAGÁBAN, HANEM IDETARTOZIK MÉG AZ ÛRKUTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

TECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSA, ALKALMAZÁSA IS. MAGYARORSZÁG ELSÔSORBAN AZ ALKAL-
MAZOTT KUTATÁSI TÉMÁK KIDOLGOZÁSÁBAN ÉS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSÉBEN, GYÁRTÁSÁBAN ÉS AZ ALKAL-
MAZÁSI FELADATOKBAN VÁLLAL SZEREPET. HOGY MILYEN TERÜLETEN, KIK ÉS MIN DOLGOZNAK? – ENNEK

MEGISMERTETÉSÉHEZ SZERETNÉNK HOZZÁJÁRULNI A MAGYAR ÛRKUTATÁSI IRODA SEGÍTSÉGÉVEL.
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Ûrklíma és kockázatai 1.
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mágneses tér határozza meg a
plazma mozgását. A napfoltokban
az utóbbi a helyzet, a zárt mágne-
ses tér nem engedi kiszabadulni a
plazmát. Ha a kinetikus energia-
sûrûség a mágneses energiasûrû-
ségnél nagyobbá válik, megtör-
ténhet a plazma kiszabadulása,
plazmafelhõ kidobódása, napkitö-
rés jön létre. A napkitörést a Nap
elektromágneses sugárzásának a
növekedése, valamint a Napból
plazmafelhõ távozása kíséri.

A Nap nyílt mágneses erõ-
vonalakkal jellemezhetõ területein
a mágneses tér nem akadályozza a
plazma eltávozását a Nap légkö-
rébõl. Ilyen nyílt mágneses terû
képzõdmények a Napon a korona-
lyukak,  ahonnét az átlagosnál na-
gyobb sebességû plazmanyaláb in-
dul ki, amely a Nap tengelykörüli
forgásával együtt forog. Ezért
korotáló plazmanyaláb a neve. A
Nap felõl állandó plazmaáramlást is
észlelhetünk, amely a Nap-légkör
külsõ részének magas, több millió
fokos hõmérséklete az oka. Ilyen
magas hõmérsékleten akkora a
plazmát alkotó részecskék (proto-
nok, hélium atommagok) hõmoz-
gásának a sebessége, kinetikus
energiája, hogy le tudják gyõzni a
Nap vonzását. Ezt a plazmaáram-
lást nevezzük napszélnek. Meg-
jegyzendõ, a Nap koronájának ak-
kora a kiterjedése, hogy a Föld is a
koronában kering a Nap körül.

Az ûrklíma másik tényezõje a ga-
laktikus kozmikus sugárzás. Ez az
igen nagy energiájú protonokból
(hidrogén atommagokból), hélium
atommagokból, könnyû, közepes és
nehéz atommagokból álló sugárzás
– mint azt az elnevezés is mutatja a
galaxisból származik. A részecskék
nagy energiája következtében ennek
a részecske sugárzásnak igen nagy
az áthatoló képessége. Minket azon-
ban az ûrklíma szempontjából az ér-
dekel, hogy ezt a sugárzást miként
befolyásolja a Nap un. háttér mág-
neses tere. Ennek a háttér mágneses
térnek a kialakulása a plazma és a

mágneses tér közötti, elõbbiekben
már említett kölcsönhatás az oka. A
koronából kiinduló napszélplazma
kinetikus energiasûrûsége ugyanis
nagyobb, mint a háttér mágneses
tér energiasûrûsége. Ennek ered-
ményeként a háttér mágneses tér
szerkezetét a napszélplazma hatá-
rozza meg. Mivel a plazma sebessé-
gének a vektora a Naptól kifelé mu-
tat, de ugyanakkor a Naptól távo-
lodva annak tengelykörüli forgása
miatt a sebességnek egy a Nap „fel-
színével” párhuzamos komponense
is létrejön, a két sebességkompo-
nens eredõje egy Archimedesi spirá-
lis szerkezetet alakít  ki (az eredeti-
leg mágneses dipól szerkezetbõl). A
háttér mágneses tér egyenlítõje nem
szabályos parallel kör, hanem az
egyenlítõ mentén haladva hol az
„északi” mágneses terû félgömb,
hogy a „déli” mágneses terû fél-
gömb felé tolódik el. Így a háttér
mágneses térnek egy „balerina
szoknya”-hoz hasonló szerkezete
jött létre (3. ábra). A Naptól távo-
lodva a mágneses erõvonalak egy
rétegbe tömörülnek.

A nyugodt napszélplazmába a
naptevékenység növekedésével
növekvõ mértékben annál nagyobb
sebességû plazmanyalábok, plaz-
mafelhõk  ágyazódhatnak be. A
nyugodt és nagyobb sebességû

plazma közötti határfelületeket te-
kintve, az elülsõ határfelület men-
tén a mágneses erõvonalak sûrûsö-
dése, a hátsó határfelület mentén az
erõvonalak ritkulása jön létre. Ren-
dezetlen mágneses tér keletkezik.
Ez a rendezetlen mágneses tér a ga-
laktikus kozmikus sugárzást alkotó
részecskék szóródását (moduláció-
ját) idézi elõ. Ez a moduláció a ré-
szecskéknek csak kisebb energiájú
részét érinti. Ugyanis minél kisebb
a részecskék energiája, annál kisebb
az erõvonal körüli forgómozgásuk
sugara (girorádiusz). Minél kisebb a
részecske girorádiusza, annál érzé-
kenyebb a mágneses tér szerkezeté-
ben mutatkozó változásokra, így a
mágneses tér irregularitásaira. Ez
az oka annak, hogy a Nap háttér
mágneses terének szerkezetében
létrejövõ irregularitások csak a ga-
laktikus sugárzást alkotó kisebb
energiájú részecskék modulációját,
intenzitás csökkenését idézik elõ.
Az elmondottakból következik,
hogy a naptevékenység növekedé-
sével gyakoribbá váló napkitörések
következtében a bolygóközi térben
növekszik a mágneses tér (a Nap

háttér mágneses tere a bolygóközi
térben a bolygóközi mágneses
térként jelenik meg) szabályta-
lansága, a plazmafelhõk által lét-
rehozott irregularitások gyakori-
sága. Így a bolygóközi tér „átlát-

szósága” a galaktikus kozmikus su-
gárzás számára csökken. Ez okozza
a galaktikus kozmikus sugárzásnak
a naptevékenységgel ellentétes ér-
telmû változását (4. ábra). 

(Folytatás a köv. számban)
Bencze Pál

MTA Geodéziai és
Geofizikai Kutatóintézet
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3. ábra

4. ábra



AA  mmoozziikköözzöönnsséégg  uuttáánn  úújjaabb-
bbaann  mmûûsszzaakkii  sszzaakkeemmbbeerreekk  iiss
mmiinndd  ttööbbbbeett  bbeesszzééllnneekk,,  íírrnnaakk
eeggyy  nnaaggyyssiikkeerrûû  ffiillmmssoorroozzaattrróóll,,
lleegguuttóóbbbb  aa  JJoomm  aammeerriikkaaii  fféémm-
iippaarrii  ttuuddoommáánnyyooss  llaapp  iiss  ffoogg-
llaallkkoozzootttt  vveellee,,  ccíímmllaappjjáánn  aa
„„HHaallááll  ccssiillllaaggáávvaall””..  EErrrree  eeggyy
jjuubbiilleeuumm  iiss  ookkoott  aadd,,  iiddéénn  lleesszz
hhaarrmmiinnccéévveess  aa  CCssiillllaaggookk  hháá-
bboorrúújjaa..

N
em kétséges, hogy a 70-es
évek végétõl az egyik leg-
nagyobb filmélményt a

Csillagok háborúja jelentette a vi-
lág moziközönségének, és ebben
szinte mellékes szerepet játszha-
tott, hogy hét Oscar-díjat, négy
Oscar-jelölést és még egy Golden
Globe-díjat is megszerzett. Sike-
rének egyik titka minden bi-
zonnyal az lehetett, hogy korunk-
ban az ûrkutatás és az ûrkísérletek
közelebb hozták az emberekhez a
kozmikus világot, amelybe mi
mindannyian szívesen képzelünk
bele embereket, amit részben alá is
támasztanak a földöntúli rádiókap-
csolatok létesítésének erõfeszí-
tései, vagy az élet nyomainak kuta-
tása a bolygókon. A másik tényezõ,
amivel a film – a romantikus mese-
szövésen kívül – vonzást gyakorol-

hatott, a filmben szereplõ techni-
kák szembesítése a mai tudomá-
nyos, technikai eredményekkel. Ez
az összehasonlítás bizakodóvá tesz
például akkor, amikor Luke
Skywalker levágott kézfejét egy tö-
kéletes implantátummal pótolják,
hiszen az ilyen mûkezek elõállítása
már ma is közel van; vagy amikor a
jedik fénykardját, amelynek ereje
ott egy Adaminum nevû kristály-
ból táplálkozik, összevetjük a mai
lézerekkel, nem véletlen, hogy ná-
lunk a Jedik fegyverét fénykard
helyett lézerkardnak hívják. De a
film két híres robotját, az esetlenül
mozgó, aranyszínû C-3PO és kis
barátja, R2-D2 figuráját is megkö-
zelítik a mai futballozó robotok,
nem beszélve a klónokról, amelyek
remélhetõen örökké csak álvál-
tozatait már-már ma is felmutat-
ják.

Igen valószínû, hogy a film ab-
szolút alkotóját, George Lucast
(író és rendezõ) nem az vezette,
hogy kitalálja a jövõ világegye-
temére jellemzõ technikát, mint
talán Vernét, hanem hogy a jelen
mûszaki civilizációt ültesse (és
természetesen a jelen társadalmi
viszonyait, a jó és a rossz küzdel-
mét) egy távoli, régen volt gala-
xisba. Ezért is kezdõdik a film a
„Réges-régen egy messzi-messzi
galaxisban” szavakkal.

Mielõtt azonban helyt adnánk
a film és a mai mûszaki élet, a mai
anyag- és közlekedés tudomá-
nyokkal való kapcsolatának elem-
zésének, szólni kell arról, hogy
mennyire gazdagította a film a di-
gitális fényképezõ eljárások, a
filmanimáció számítástechnikai
tudományát. A világûr viszonyai
közötti cselekményhez különle-
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Csillagok háborúja
IV. Egy új remény 1977
V. A Birodalom visszavág 1980
VI. A Jedi visszatér 1983
I. Baljós árnyak 1999
II. A Klónok támadása 2002
III. A Sith-ek bosszúja 2005

A Halálcsillag, északi
féltekéjén a „bolygópusztí-
tó” lézer torkolatával. 
És ahogyan készült.

Csillagok háborúja és 
a technika



ges, a szoftverek százait igénylõ
technológiára volt szükség. Pél-
dául a „Klónok támadását” az
AMD Athlon MP processzorra
épülõ szervereken készítették,
Lucas Stúdiója Athlon MP pro-
cesszoros szerverekbõl álló fürtö-
zött rendszert használt. Vagy a
tatooine-i „autó” versenyhez
(Pod Racing), néhány stadionbeli
nézõt 150 ezer példányban sok-
szorosítottak digitálisan, a szágul-
dást 200 egyszerre mûködõ szá-
mítógép produkálta.

De térjünk vissza a filmmesé-
hez. A filmben a Bespin hatalmas
gázmezõi felett ikergondolás
felhõautók suhannak. Ezek 1500
km/h végsebességüket és 80 km-ig
terjedõ emelkedésû magasságukat

ionhajtómûveknek köszönhetik.
Az ionhajtómûvek fejlesztése évek
óta tart a NASA-nál, amivel a ha-
gyományos kémiai meghajtást
akarják felváltani. Az ion rendsze-
rek elektromos energiát és xenon
hajtóanyagot alakítanak át ion fo-
lyammá, ami tízszer hatékonyab-
ban gyorsítja fel az ûrhajókat. Szá-
mos mûholdat állítottak már pá-
lyára xenon ion hajtómûvel, ame-
lyek alacsony üzemanyag-fogyasz-
tásuk miatt rendkívül gazdaságo-
sak. A jövõ naprendszeri utazások
hajtómûve az ion-motor.

A film ûrhajó-állománya mö-
gött persze eltörpül a mai Szojuz-
és amerikai ûrsikló-család. Csak a
Tie ûrhajókból van ott 17, ûrha-
jókból 8, csillagrombolóból 3 és
sok-sok egyéb fajta, ami persze a
film scifi jellegébõl adódik, ám
ezek lényegében mégiscsak ûrha-
jók, mint a mieink, mégha több-
ségük háborús rendeltetésû is.

Bár a filmben nem mondják ki,
például a Halálcsillag 19 billió ton-
nás világának energiaellátáshoz
csak plazma, millió fokokra felhe-
vített gáz szolgáltathatott erõt, az a
plazma, amellyel a Földön is terve-
zik az ún. fúziós atomerõmûveket
mûködtetni, illetve az atomok
egyesülését biztosítani. A filmnek
anyagtudományi vonatkozásai is
vannak: mérnökök kiszámították,
hogy a Halálcsillagot, amely óriási
mûhold, csak szénszálas kompozi-
tokból állíthatták elõ Dart Vader
mérnökei, bár a filmben feltûnõen
minden eszközt fémbõl állítottak
elõ, mellõzve például a mûanyago-
kat. Mai elképzeléseinkkel találko-
zik a filmbeli Cloud City, ez a bá-
nyakolónia, amely a Tibanna boly-
gó gázkincsét emeli ki, hiszen a
mai tudomány is foglalkozik a
bolygók ásványkincseinek a kuta-
tásával, a kiaknázás lehetõségeivel.
Jegyezzük meg végezetül, hogy az
elsõnek bemutatott IV. rész elején
Leia Organa hercegnõ a mi Gábor
Dénesünk felfedezte hologrammal
kér segítséget kiszabadításához,
Dart Vader fogságából.

Lucas tehát a ma és talán a jövõ
technikáját ültette vissza egy min-
ket megelõzõ világegyetembe?
Azt akarta megmutatni, hogy a
technika fejlõdése is fantasztikus
színvonala sem tudja kiiktatni az
emberiség életébõl a „jó” és a
„rossz” harcát? Jó lenne nem
megismételni Tejútrendszerünk-
ben, ami ott, akkor történt, réges-
régen, egy messzi galaxisban…

-komornik-
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Obi-Wan Kenobi, lézerkarddal és ahogyan
Lucas kiválasztja a megfelelõt

A Csillagromboló és a
TIEvadászok



1. Dr. Palotás László egyetemi
tanár, Kossuth-díjas akadémikus
(1905-1993) mérnökgenerációk
felejthetetlen tanára volt. Már a
háború elõtt is fontos beosztáso-
kat töltött be a hídszakmában, és
oktatott az egyetemen is. A közúti
hidak háború utáni újjáépítésének
irányítója, az Általános Mélyépí-
tési Tervezõ Intézet elsõ igazga-
tója, az UVATERV és a Mélyép-
terv alapítója, majd a metró terve-
zésének és építésének szervezõje.

- Hol helyezték el századik szüle-
tésnapján a mellszobrát? 

2. 1954-tõl fõállású egyetemi ta-
nár. Elõbb a II. Hídépítési Tanszék,

majd az Építõanyagok Tanszéké-
nek vezetõje. A tartósszerkezetek
mechanikájának, a betontechnoló-
giának és a vasbetonszilárdság-
tanának nagyjelentõségû tudósa,
nagyszámú alapvetõ mû szerzõje.

– Hány könyv és egyetemi jegyzet
szerzõje volt? 

3. Elsõ cikke a beton kockaszi-
lárdságának elõbecslésével foglal-
kozott, saját kísérleteire támasz-
kodva kimondja, hogy a beton
szilárdságának elõbecsléséhez a
víz-levegõ-cement tényezõ a
legelõnyösebben használható fel
±20 százalékos hibahatárral.

– Elsõ munkáiban közli
nagyjelentõségû ábráját, amely a

vasbetonszerkezetekre vonatkozott.
Mi a neve az ábrának? 

4. A feszített vasbetonszerkeze-
tek tárgyát oktatva hangsúlyozta
szellemesen: „Jegyezzék meg,
hogy a vasbetonban a beton, a va-
salás és a Gondviselés egyaránt
mûködnek, hatékonyak, a feszí-
tett vasbetonszerkezetben egye-
dül a feszítõerõ.”

Mikor méltatták arra, hogy az
Akadémia rendes tagjává válasszák?
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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. Mûszaki Múzeum
2. mikro méretek
3. Kossuth-díj
4. Szeged

Nyerteseink: 
Komáromi Gábor, Pécs
Szalma Tibor, Nyíregyháza
Asztalos Péter, Budapest

A 11-12 számban közölt 
rejtvény megfejtése:
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Válasz egy zöldpárti EP-képviselõnek

Tervszerû kárelhárítás
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16. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny (2006/2007-es tanév)
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Rabszöktetés a Towerbõl
zsebszámítógéppel 
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Vita a csipgyártás veszélyeirõl
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Íriszen figyelhetõ hídépítés

DVD-lejátszó szoftver az interneten
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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. A legkorábbi magyar kémikusok-
tól, a pénz és a nemesfémek tiszta-
ságát ellenõrzõ „próbázóktól” mo-
dern korunk nagy vegyész egyéni-
ségéig rajzolta meg Szabadváry Fe-
renc A magyar kémia mûvelõdés-
történetének szereplõit. A legko-
rábbi magyar kémikusok, a pénz és
a nemesfémek tisztaságát ellenõrzõ

„próbázóktól” kezdve modern ko-
runk nagy vegyész egyéniségéig a
szereplõi Szabadváry Ferenc A ma-
gyar kémia mûvelõdéstörténete cí-
mû könyvének, e havi nyertesünk
ajándékának. A könyv egy külön fe-
jezetében, melynek címe Kémiai
eredmények a kis országban, a 20.
század elsõ felének magyar kémiai
kutatásait méltatja, amelyek nem
egy világraszóló új eljárást eredmé-
nyeztek.

- Melyik múzeumunkat vezette a
vegyész végzettségû Szabadváry Fe-
renc?

2. Szebellédy László (1901-1944)
új elektroanalitikai módszerrel gaz-
dagította a kémia tudományát, So-
mogyi Zoltánnal 1938-ban dolgoz-
ta ki a coulometriás titrálás eljárását,
tõle származott a katalitikus krono-
metriás mikromeghatározás mód-
szere is, ami az analitikai kémia
egyik legérzékenyebb módszere.

- A 20. század elsõ felében az
analitikai kémiában elõretört mû-
szeres kutatások milyen méretekre
terjesztették ki a minõségi, mennyi-
ségi vizsgálatok határát?

3. Zemplén Géza (1883-1956) a
hazai szerves kémia iskolateremtõ
nagy tudósa volt, aki szoros kapcso-
latban az iparral, a gyógyszeriparral
is vállalt feladatokat. Nemzetközi
jelentõségû volt például a Zemp-
lén-féle elszappanosítás, a Zemp-
lén-féle cukorlebontás eljárása.

- Milyen magas kitüntetésben ré-
szesült elsõként a kémikusok közül a
háború után?

4. A szerves kémiának és a bio-
kémiának közös termékei voltak a
vitaminok, a C-vitamin kutatásá-
ban végzett eredményeiért Szent-

Györgyi Albertet (1893-1986)
1937-ben az orvosi, fiziológiai
Nobel-díjjal tüntették ki. Hivata-
losan a biológiai égésfolyamatok
terén elért eredményeiért, külö-
nösen a C-vitamin, valamint a
fumársav katalízis területén vég-
zett kutatásaiért kapta meg a No-
bel-díjat, egyedüli magyar tudós-
ként, aki hazájában dolgozva ér-
demelte ki a Nobel-díjat.

- Melyik hazai egyetemen tette
felfedezését Szentgyörgyi Albert?

1. 25oo
2. 1972
3. 220-as W 111 típus
4. Sindelfingen-Németország,
Terracina-Olaszország

Nyerteseink: 
Jakab Tibor, Orosháza
Iván Gábor, Pécs
Tarnoki Emil, Debrecen

A 10. számban közölt 
rejtvény megfejtése:








