
 

1 

A BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 
diáklapja 

www.puskas.hu 

https://www.puskas.hu/100/


 

2 

Tartalomjegyzék 

Vezércikk: 
• Diáknapok közepette ...........................................................3 

Interjú: 
• Dr. Dudás Leventével, óraadó tanárunkkal ............... 4-13 

Kirándulás: 
• Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér .......................... 14-16 

Sport: 
• Magyarország sztárjai az idei téli olimpián .................... 17 

Színház: 
• Nikola Tesla ..................................................................... 17-18 

Számítástechnika: 
• Windows app fejlesztés ............................................... 18-19 

Egyéb: 
• Elérhetőség .......................................................................... 19 

• Szerkesztőség .................................................................... 20 



 

3 

Diáknapok közepette 

Szervusztok, kedves Olvasók!  

A diáknapokat ünnepelve összeraktunk nektek egy friss kiadást! A sok 
izgalmas programban való részvétel mellett reméljük szakítotok időt 
az újság elolvasására, hiszen ismét sikerült egy érdekfeszítő új szá-
mot kibocsátani a számotokra. 

Amíg a Chipogó szerkesztősége az új lapot írta, párhuzamban a diák-
napok is nagyban szerveződtek. Ezúton is gratulálunk a 11. E-nek. 
Hogy a szervezői posztot a diákok szavazataival megnyerték. A többi 
résztvevőnek pedig szintén gratulálunk a kitartó és maradéktalanul 
tisztességes kampányoláshoz. Nagyon jó plakátok és videók szület-
tek, feldobtátok az iskola életét! Élveztük a szokatlan pezsgést! A 
programötletek változatosak voltak, a megvalósulás is elnyerte a tet-
szésünket. 

Rátérve a Chipogóval kapcsolatos dolgokra, néhány oknál fogva mó-
dosítanunk kellett az elérhetőséget nyújtó e-mail címünket. Ezt az 
újság hátulján, a szokásos helyén, kicserélve megtaláljátok. Ez azt is 
jelenti, hogy az újév óta küldött leveleket már meg se tudtuk tekinteni. 
Ennek ellenére említenünk se kell, hogy a visszajelzéseket megkö-
szönjük és hasznosítjuk is. Ha esetleg nagyobb valószínűséggel aka-
rod látni az ötletedet a következő kiadásban, akkor a cikk beküldésére 
vagy annak megírásában való együttműködésre továbbra is fennáll a 
lehetőség számodra, kedves Olvasó! Gyorsan hozzátenném, hogy 
még egy megjelenést tervezünk ebben a tanévben, viszont a pontos 
dátum titok marad addig. Na, de nem is szaporítom tovább a szót. 

Köszönjük, hogy minket olvastok és jó szórakozást kívánunk ehhez a 
számhoz és a diáknapokhoz is! 

A szerkesztőség nevében: Bende Ákos György főszerkesztő, 10.b 
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A határ a csillagos ég!  
Interjú Dr. Dudás Leventével, óraadó tanárunkkal  

Chipogó (CH): Ez alkalomból felkeresett 
interjúalanyunk dr. Dudás Levente tanár úr, 
aki iskolánkban tanít óraadóként és a BME 
Szélessávú Hírközlési és Villamosságtan 
Tanszékének adjunktusa, és persze nem 
utolsó sorban a MASAT-1 első magyar mű-
hold alkotói csapatának egyik vezetője. Kö-
szönjük, hogy rendelkezésünkre áll! 

Dudás Levente (DL): Én köszönöm a lehető-
séget!  

CH: Akkor hát, kezdjük is rögtön az első kér-
déssel, amely szerintünk egy nagyon fontos 
tudnivaló, hogy mi indította el Önt a távköz-
lési eszközök alkotása útján? 

DL: Mire gondolunk távközlési eszközök vo-
natkozásában?  

CH: Mint például műhold! 

DL: Mint például műhold. Áhá! Rafinált a kér-
dés! Na, tehát odáig nyúlok vissza, hogy én 
’83-as vagyok, tehát hozzátok képest vi-
szonylag öreg, de azért még ebben a kategó-
riában talán annyira nem. A középiskolás 
éveim alatt kezdett el érdekelni a téma, bár 
technikumba a végén nem jártam, mert saj-
nos tudtam, hogy ki fog tanítani, és azt 
mondtam, hogy inkább elmegyek egyetemre. 
Ez volt 1998-ban.  

CH: Melyik középiskolába járt Tanár úr, illet-
ve mit tanult ott? 

DL: Én a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló 
Műszaki Szakközépiskolába jártam elektroni-
ka szakon, illetve ugye a végén technikumba 
nem, mert tudtam, hogy ki lesz ott a taná-
rom.  

CH: Ehhez annyi hozzáfűzni valónk lenne, 
hogy egyikünk apukája szintén a Kolosba 
járt, csak ő a ’80-as években. Kicsi a világ! 

DL: Az egész történet valójában ott kezdő-
dött, hogy ezt a középiskolát – mint elektro-
nikai szakközépiskolát – megszüntették. 
Tehát, amikor mindenféle váltogatások tör-
téntek és nem kellett Magyarországon szak-
képzés, akkor az az iskola konkrétan bele-
esett ebbe a dologba. Ugye, a Puskás az nem 
ilyen volt, szerencsére megmaradt több más 
kivétellel ellentétben, mert sokat megszün-
tettek. Akkoriban a Kolos még egy jó iskola 
volt, tehát azért országos szakmai tanulmá-
nyi versenyen Szolnokról eljöttünk úgy ne-
gyedikben, hogy másodikak lettünk. Én akkor 
nem távközlést tanultam, hanem négy év 
után érettségit adott a Kolos, és hát utána 
lehetett volna – mivel én elektronikából 
érettségiztem – ezért egy év technikumba 
menni két év helyett, csak ugye, tudtam, 
hogy mi lesz a szintje a dolognak, és azt 
gondoltam, hogy nem vagyok ezzel – mond-
juk úgy – kompatibilis. És azt mondtam, hogy 
akkor inkább mennék egyetemre. 2002-ben 
jelentkeztem a VIK-re, mármint a Műegye-
temre (a ,,nem igazi egyetemre”), ott is a 
Villamosmérnöki és Informatikai Karra, mert 
egyértelmű volt, hogy villamosmérnök szak-
ra, mert hát, mi másra, ha már egyszer valaki 
elektronikát tanul és abból érettségizik is. 
Amiből igazából nem kellett érettségizni, 
mert az OSZTV második helyezéssel én kipi-
páltam az érettségit, tehát körülbelül ez volt 
a hatása a történetnek. 
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CH: Mióta tervezte ezt? 

Mivel anno kitűnőre érettségiztem, ezért nem 
is kellett felvételizni az egyetemre, mert ak-
kor még más pontozási rendszer is volt, de 
akkor sem kellett, ha egy bizonyos pontszá-
mot elért az ember. 2007-ig ötéves képzés-
ben – tehát nem a BSc-MSc képzésben – 
voltam az egyetemen mint hallgató, a régi 
ötéves rendszerben, és 2007-től 2010-ig 
voltam a doktori iskola hallgatója. Igazából 
2017-ben kezdtem el úgy effektíven írni a 
doktori témámat, és 2018-ban lettem doktor, 
és most jelenleg egyetemi adjunktusként 
vagyok a Szélessávú Hírközlési és Villamos-
ságtan Tanszéken, ott is a Mikrohullámú 
Távérzékelés Laboratóriumban, ami gyakor-
latilag rádió- és radarrendszerekkel foglakozó 
társaság. 

CH: Hogyan került a MASAT-1 fejlesztői csa-
patba? 

DL: Ugye, az említett tanulmányok után kere-
kedett ki az a fajta történet, hogy 2007-ben a 
Műegyetemen akkori első BSC-s évfolyam-
ként két tanszéknek az együttműködésében 
alakult meg az első magyar műholdfejlesztői 
csapat. Ők diákok voltak. Tehát semmi konk-
rétumra nem kell gondolni. Senkinek nem volt 
űr-képesítése, senkinek nem volt a társaság-
ból bármiféle űr-tapasztalata, nekem sem.  

CH: Honnan jött az ötlet a MASAT-1 megépí-
téséhez?  

Én akkor a doktori iskola első évét kezdtem, a 
társaság többi része az egyetemnek az első 
évét, és 2007 októberében volt egy lengyel-
magyar űrkonferencia, amit konkrétan Buda-
pesten (az azóta nemrég lebontott B2-es 
épületben rendeztek), és ennek hatására ez a 
nagyjából 13-15 fős társaság elhatározta, 
hogy megépíti Magyarország első műholdját. 
Az egyik része ez a konferencia volt tehát, a 
másik részről meg az jött, hogy van egy űrku-
tató csoport a Műszaki Egyetemen, aki gya-
korlatilag még az Interkosmosszal való 
együttműködéseken belül is tevékenykedtek. 
Különböző űregységeken, űreszközökön 
található fedélzeti rendszereket készítettek 
még a ’70-es, ’80-as években is, úgyhogy 
azért volt némi tapasztalat, és ez a két szál 
összeért.  

CH: Honnan ered maga a MASAT-1 elneve-
zés? 

DL: Nagyon egyszerű: MAgyar SATellite. Még 
egy név merült fel egyébként: a HUNCUT 
(HUN, mint Hungary, CUT vagy cute, az meg 
második értelmezésben ugyanúgy kocka.) De 
aztán szavazni kellett, és mindenki a MASAT-
ra szavazott. A későbbi SMOG műholdak meg 
azért lettek SMOG-ok, hogy rádiófrekvenciás 
szmogot mér mint elsődleges hasznos teher. 
És akkor az angolul is SMOG, meg magyarul is 
SMOG. Nemzetközileg is jól publikálható. A 
szintén későbbi ATL-1 az meg azért lett ATL-
1, mert az ATL KFT fizette. Az MRC-100 pedig 
azért lesz MRC-100, mert a pályára állásakor, 
illetve üzemelésekor lesz 100 éves a mű-
egyetemi rádióklub.  

CH: Mennyi ideig tartott az egész MASAT-1 
procedúra a kilövés napjáig? 

Kialakult egyfajta kritikus tömeg, amely ah-
hoz kellett, hogy ténylegesen ne csak mű-
holdfedélzeti részegységet, tehát ne csak 
elektronikát, hanem a benne lévő programkó-
dot, a hozzá tartozó földi állomást, mindent 
egyszerre lehessen működtetni, az energia-
ellátó rendszertől kezdve a fedélzeti számító-
gépen át a rádiókommunikációs rendszerig a 
hozzá tartozó földi állomáson keresztül (amin 
keresztül ugye, a műholddal tartjuk a kapcso-
latot). Létre kellett hozni egy teljes rendszert, 
és erre ráment nagyjából 5 évünk. 2012. feb-
ruár 13-án helyi idő szerint 11:00-kor Francia 
Guyana-ból startolt a MASAT-1, mint 10X10 
centis kocka alakú, 998 és fél grammos össz-
tömegű első magyar műhold a VEGA-1 hor-
dozórakétával. Ez azért különleges, mert az 
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ESA-nak ez volt az első sajátja. Na, most 
rakétákról azt kell tudni, hogy az első start 
általában kudarc. Szerencsére jók voltak a 
srácok, ugyanis a VEGA-1-nek az első start-
ja, első ESA-s (Európai Űrügynökséges) saját 
rakéta teljes mértékben sikeres volt! 

CH: Milyen érzés volt, amikor elindult a raké-
ta a pikó műholddal? 

DL: Nem csak sajátunk volt a fedélzeten, 
ugyanis 7 darab ilyen űreszköz egy unit 
CubeSat 10 centis kocka alakú műhold mé-
retű űreszköz került föl másodlagos hasznos 
teherként a rakéta orrkúpjába a robbantóka-
rima köré, és hát gyakorlatilag bizonyítható-
an a teljes küldetés alatt csak a MASAT-1 
dolgozott 1062 napon keresztül, majdnem 
három éven át. Az egyéb műholdak közül a 
spanyol volt a XatCobeo, ami ilyen BeepSat 
kategóriájú valami volt a fedélzeten. 
Lemorzézta egy feszültségét meg egy 
hőmérsékletét, és körülbelül ennyit tudott. 
Ezt tudta körülbelül másfél hónapon keresz-
tül, és akkor utána elhallgatott. Tehát hiába 
fordultunk oda az antennával, hiába hangol-
tunk oda frekvenciát, soha nem hallottunk 
semmit. A román műholdról például azt állí-
tották, hogy tökéletesen működik, vettek 
róla adatcsomagokat, soha nem vettünk róla 
egyetlen egy, semmilyen – nem hogy adat-
csomagot – analóg jellegű jelet sem. Lehet 
olyat állítani, hogy működik a műhold, de 
amikor sokszor próbálkozik az ember és rááll 
az adott pályára az adott áthaladásnál és 
folyamatosan nem hall semmit, akkor bocsi, 
az az űreszköz, az nem működik. A weblapon 
persze nem ezt állították, de ez egy másik 
történet. Nekem se jogom, se lehetőségem 
nincs, és nem is akarom bírálni őket, de a 
tények azok tények; nem vettünk róla sem-
mit, Isten bizony, figyeltük. Jó három hónap 
után már nem figyeltük, mert elvoltunk a 
saját műholdunknak a működtetésével, hi-
szen az, hogy egy műholdas küldetés úgy-
mond ,,véget ér”, igazából nem is ér véget, 
hanem ott kezdődik. Tehát az, hogy gondolat 
és prototípus és áramköri részegységeken át 
mindenféle tesztelési ciklusokon keresztül 
van egy valami, amit egy rakétára fölrakunk, 
a rakéta földkörüli pályára áll, és onnantól 
kezdve lesz egy űreszköz belőle. Ha mindent 

jól csináltunk, még be is kapcsol, működik, 
de azt utána el kell kezdeni üzemeltetni. 
Azért fejlesztettünk műholdat, mert valami-
lyen kísérletet szeretnénk a fedélzetére 
rakni, és azzal méréseket szeretnénk végez-
ni az űrben, és innentől kezdve a mérési 
eredményeket szeretnénk a földi oldalra 
lehozni. Tehát az üzemeltetés az éppen 
akkora feladat, mint a műholdfejlesztés!  

CH: Megünnepelte-e a csapat a műhold 
kilövését, és ha igen, hogyan? 

DL: Helyesbítek. Kilőni az ágyúgolyót, meg a 
puskagolyót szokták. Ez felbocsátás avagy 
pályára állítás, mert rakétahajtás zajlik a 
háttérben, tehát az az ,,m” tömegű test, 
amiből forró anyag kiáramlik a cső egyik 
végén ,,v” sebességgel tehetetlenségi tör-
vény értelmében, úgy a maradék ,,m” töme-
gű test az ellenkező irányba elkezd gyorsul-
ni. A puska-, meg az ágyúgolyó olyan, hogy 
begyújtják, kap egy mozgási energiát, és 
onnantól kezdve repül, de az földet fog érni. 
Na, most az űreszköz az általában nem szo-
kott földet érni, mert folyamatos hajtása 
van. Szóval, jóval nagyobbak az időállandók. 
Ha fölkerül az űreszköz a földkörüli pályára, 
akkor gyakorlatilag körbeesi a földgolyót. 
Tehát akkor ilyen 7,6-7,7 kilométer per má-
sodperces sebességgel kering, és nagyjából 
90-100 perc közötti időtartamban körbeke-
ringte a földgolyót. Amennyit megy érintő 
irányban, annyit megy sugárirányban, és 
innentől kezdve ez egy rendes elliptikus 
mozgás, vagyis műhold- vagy bolygómoz-
gás, mert azok is ugyanilyenek, csak kicsit 
nagyobb a távolság. És miután az adott űr-
eszköz részecskékkel ütközik, veszít az ener-
giájából, és egyre közelebb és közelebb kerül 
a földgolyóhoz, és egy idő után bekanyarodik 
a légkörbe. Megsemmisül, elég. Így történt 
ez a MASAT-1 esetében is. De, hogy a kér-
désre visszatérjünk, hogy megünnepeltük-e. 
Hát, több alkalommal volt ilyen ünnepség. 
Volt maga a pályára állítás, ami mondjuk úgy, 
hogy egy domináns mérföldkő a fejlesztés 
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során, és, hogy be is kapcsolt a műhold. 
Akkor anno elég komoly médiavisszhangja 
volt ennek a történetnek. Megünnepeltük 
hivatalos kari szinten is az első szülinapot 
egy év után február 13-án, a második szüli-
napot is, hát a harmadikat meg már nem élte 
meg a műhold. Akkor meg a visszatérést 
ünnepeltük meg. Most meg egyébként va-
sárnap (február 13-a) most lenne 10 éve, 
hogy a MASAT1- fölkerült földkörüli pályára. 
Ezt is meg fogjuk ünnepelni.  

CH: A következő kérdésünk az lenne, hogy 
nyilván ez egy jó érzés, amikor a műholdat 
pályára állítjuk, illetve amikor a rakétával 
felmegy, viszont mégis milyen érzések ke-
ringtek Önökben, amikor ez megtörtént? 
Félelem? Jókedv? 

DL: Vegyes. Azért vegyes, mert aki benne 
volt a fejlesztésben, az egy idő után azzal 
kezdett tisztában lenni, hogy minél jobban 
beleássuk magunkat az elektronikai rend-
szerek világába meg a gépészeti tervezésbe, 
a termikus tervezésbe meg mindenféle mű-
szakilag megoldandó problémákba – ugye, 
mindezt egyetemi hallgatói fejjel - én mint 
végzett mérnök – de akkor is mint doktoran-
dusz hallgatói fejjel csináltuk anno. A pályára 
állítás során lehet, hogy az látszott a fotó-
kon, hogy mi vigyorgunk, mint a hülyegye-
rek, de azért mindenkinek az arcán ott volt, 
hogy na, mi van, ha besz*rik a rakéta? Mi 
van, ha fölrobban? Mi van, ha nem kerül fel 
földkörüli pályára? Micsoda leégés lesz ez az 
egész, holott nem tőlünk függ. Mivel Ma-
gyarországnak nincsen rakétája, illetve raké-
tatechnikája és hordozóeszköze, innentől 
kezdve kvázi fizetünk érte. Az események 
azok olyanok, hogy megtörténik a pályára 
állítás vagy így, vagy úgy. Vagy űrszemét 
lesz belőle, vagy működő műhold lesz belőle, 
nekünk eddig van négy darab működő mű-
holdunk, tehát viszonylag jó a működési 
statisztikánk. Jelenleg négyből négy. Sőt, 
mondhatom, hogy Magyarország vonatkozá-

sában, már ötből öt. De amikor maga a pá-
lyára állítás zajlik, akkor az ember el van 
foglalva mindenféle médiumoknak a kiszol-
gálásával, mert ugye, amikor ilyen jellegű 
publikálható esemény van, akkor mindenféle 
TV, újság, rádió, riporter megjelenik. Többek 
között ti is, igen! ☺ De a felbocsátásnál, fő-
leg, amikor első magyar műholdról beszé-
lünk, akkor ennek nagyon nagy médiavissz-
hangja van, mert azért ez mégiscsak mér-
földkő a történelemben. A másodikon meg a 
harmadikon már nem volt ennyire nagy a 
médiavisszhang. Ez az egyik érzés, amikor a 
felbocsátás, illetve annak a folyamata törté-
nik. A felbocsátás után el kell telnie jónéhány 
órának, esetleg több napnak, hogy a műhold 
ténylegesen pályára kerüljön, bekapcsoljon 
és megszólaljon. Várod a jeleket és rágódsz 
rajta, hogy most azért nincsenek jelek, mert 
ezek a rakétások valamit ott elpuffantottak, 
és nem került föl működőképes állapotban a 
cucc, vagy az az egész izé, amihez tartozik, 
mondjuk egy 13 fős társaság a belefeccölt 5 
éves munkamennyiséggel, és akkor rosszat 
csináltunk? Szóval ezek a fajta érzések azért 
az emberben benne vannak. Amikor meg-
szólal a műhold, na, akkor jön az, hogy menő 
gyerekek voltunk, működik az eszköz. És 
akkor kell rendezni a sorokat, hogy na, akkor 
kezdjük el kitalálni, hogy amit előkészítet-
tünk – mint üzemeltetés – amire föl is kellett 
készülni a fejlesztés során, az hogyan fog 
zajlani ténylegesen a gyakorlatban. Amikor 
meg hirtelen működik a műhold, akkor egy-
ből marha sok teendője akad az embernek, 
és akkor annak van prioritása. Akkor működik 
a műhold, akkor kell üzemeltetni. Ő nem fog 
kérdezni. A műhold olyan, mint a kisgyere-
kek. Ő másfél óránként fölébred és jön. Ha ez 
éjszaka van, akkor éjszaka. Ha napközben, 
akkor napközben, és azzal foglalkozni kell. 
Még nem tudjátok, hogy milyen az, hogy 
gyerek, de majd megtudjátok! ☺ Nyilván 
kicsit más jellegű a hasonlat, de azért amikor 
már ilyen szinten belerakunk időt, energiát, 
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pénzt, munkamennyiséget, akkor már az 
ember a sajátjának érzi a történetet! 

CH: Ezzel kapcsolatban milyen jelentős 
eredményeket értek el a MASAT-1-gyel? 

DL: A MASAT-1 ilyen értelemben egy tech-
nológiai demonstráció volt. Igazából a bemu-
tatása nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi 
szinten is sikeres volt. Tehát ebből konferen-
cia, publikációk, szakmai folyóiratbeli cikkek 
jelentek meg. Annak a demonstrálása, hogy 
Magyarországon létrejött az a fajta tudás és 
technológia, meg mindenféle fejlesztői hát-
tér, hogy kitaláljuk, mire van szükségünk, és 
meg is tudjuk csinálni, és valamilyen rakétá-
val pályára állítódik. Vagy a pénzt előteremt-
jük vagy rakétát csinálunk. Most jelen eset-
ben mindegyik folyik, viszont utána üzemel-
tetjük és hozzuk a mérési eredményeket, 
kísérleti eredményeket. Na, utána lehet to-
vábbgondolni. 

CH: Mi főleg a MASAT-1-ről tudunk, de volt-e 
valami folytatása? 

DL: Nem állt meg itt a történet. Két folytatá-
sa van az első magyar műhold fejlesztésé-
nek. Az egyik egy ipari, céges tevékenység, 
hiszen a MASAT-1 fejlesztői csoportnak egy 
nagyjából négyfős részéből alakult egy cég. 
Űripari fronton tevékenykednek azóta is. A 
MASAT-1-es csapatnak a másik részéből 
meg gyakorlatilag maradtunk hárman. A 
projekt vezetője Dr. Gschwindt András tanár 
úr, Hödl Emil, meg én. És akkor így marad-
tunk, hogy mi ott vagyunk az egyetemen, 
mégiscsak kéne valamit kezdeni az össze-
szedett tudással, tapasztalattal, műhold-
üzemeltetéssel. Oktatási vonalon vagyunk, 
mégiscsak egyetem, az oktatási rendszerbe 
integráltan ugyanúgy, mint ahogy az első 
magyar műhold fejlesztése történt, szeret-
nénk ezt a fejlesztést folytatni. Tehát egye-
temi hallgatók közreműködésében immáron 
a szokásos BSc-MSc képzésben BSc-ben 
témalabor, önálló labor, szakdolgozat készí-

tés, MSc képzésben önálló labor 1, önálló 
labor 2, diplomaterv 1, diplomaterv 2 féléve-
ket lehet erre disszipálni. 6-7 féléven keresz-
tül lehet űreszköznek az adott fedélzeti 
rendszerével foglalkozni, egészen a gondolat 
megszületésétől kezdve a prototípus pane-
leken keresztül a mérnöki példányon át. 

Utána elvégezni a rázásteszteket, vákuum-
kamrás teszteket, termo-vákuumkamrás 
teszteket, levegős-hőkamrás teszteket, és 
utána, ha a műhold összeállt, megtörtént az 
integrálás, kiszállítjuk a felbocsátóhelyre, 
megtörténik a pályára állítás és onnantól 
kezdve bekapcsol a műhold és üzemel, akkor 
jön a műholdüzemeltetés. Tehát ezen a fajta 
műszaki részen tudnak a hallgatók végig-
menni, és azt gondoltuk anno 2015-ben, 
hogy egy kilo - egy literben nehéz tovább 
gondolkozni, mert mint első magyar műhold-
ra támogatói rendszerben nagyon sok pénzt 
össze lehetett szedni, mert mégiscsak az 
első. Na, a második az már nem ilyen. Konk-
rétan ott már kicsit csökkentenünk kellett a 
költségvetést ilyen értelemben, és akkor azt 
mondtuk, hogy egy unit CubeSat pályára 
állításának a költsége 80 ezer euró, tehát 
nagyjából 28 és fél millió forint. Az egy kicsit 
borsos. És ez csak a pályára állítási költség. 
Abban még semmi nincs benne. Azaz a szer-
ződés, ami lefedi, hogy az ,,m” tömegű tes-
tet, mint műholdat, elviszed szépen a raké- 
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taüzemeltető cégnek a képviseletére, ők azt 
hivatalosan átveszik és garantálják azt, hogy 
ők ezt be fogják rakni a rakétába. Azt nem 
garantálják, hogy a rakéta és benne a mű-
hold is üzemszerűen pályára áll. Erre se biz-
tosítást nem köt senki, se garanciát nem 
vállal senki stb. Főleg oktatási műholdak 
vonatkozásában. És hát, lehet reménykedni, 
hogy minden stimmelni fog. Mindez azért 
van, mert Magyarországnak nincsen saját 
rakétaipara. Ha lenne, akkor ez nyilván úgy-
mond országon belül maradna, de akkor is 
nyilván valami pénzmozgás tartozna hozzá, 
hiszen nyilván a cég üzemeltetné azt a be-
rendezést, de ettől függetlenül nyilván más-
hogy alakulnának az árak. És hát ekkoriban 
kezdett kialakulni a zsebműhold kategóriájú 
szabvány. Ez az 5x5x5 centiméteres kocka 
alakú kis műhold, maximum 250 grammos 
tömeggel. És akkor azt gondoltunk, hogy 

akkor legyen az 5x5x5 centis, mert annak 
csak 20 ezer euró a pályára állítási költsége. 
És akkor így alakult ki az ötcentis SMOG-P, 
mint a SMOG-1-nek a perkurzora, egyfajta 
előfutára, illetve a fejlesztésnek gyakorlati-
lag egy mellékvágánya volt, az ATL-1 neve-
zetű kis műhold. Tehát a SMOG-P az a máso-
dik magyar műhold 2019. december 6-án 
került földkörüli pályára valamivel 8:00 óra 
után. Este már vettük a telemetria adatait. 
Ugyanúgy az ATL-1 is 5x5x10 centiméteres 
téglatest alakú, két PocketCube osztályú 

műhold a 40 ezer eurós startköltségével 
együtt, mert az dupla akkora méretű, akkor 
dupla akkora a startköltség is. Szerencsére 
ezek működtek. A SMOG-P 298 napon ke-
resztül üzemelt a földkörüli pályán. Az ATL-
1 312 napig húzta, kicsit nagyobb volt a tö-
mege. Ugyanabból a rakétából ment, az új-
zélandi Electron nevű hordozórakétából, ami 
a Rocket Lab nevezetű USA cégnek a raké-
tája. Minél közelebb van a Földhöz egy mű-
hold, annál kisebb az élettartama egy ilyen 
földkörüli pályának. És innentől kezdve keve-
sebb, mint egy évig húzták. Tehát nem azért 
semmisült meg a második és harmadik ma-
gyar műhold, mert elszúrtuk az elektronikát, 
hanem konkrétan azért semmisült meg, mert 
az objektum, mint olyan, fizikailag bekanya-
rodott a légkörbe, felizzott és senkinek a 
fejére nem esett rá, hanem ionjaira szakadt. 
Egy ideig nem volt magyar műhold, de hát 
volt a háttérben a SMOG-1, aminek azért lett 
előfutára a SMOG-P, mert a startját kellett 
halasztani négy alkalommal. Igazából onnan 
indult a történet, hogy a SMOG-1-et Nepper 
hordozórakétával kellett volna földkörüli 
pályára állítani, ami ugye az interkontinentá-
lis ballisztikus rakétáknak az egyik példánya, 
amit azért csináltak, hogy atombombát vi-
gyen valamelyik nagyvárosra. De a jelenlegi 
békeidőkben arra használják ezeket a raké-
tákat, hogy műholdakat állítsanak velük 
pályára. A probléma ott van, hogy ukrajnai 
térségben fejlesztik az első hajtófokozatát a 
rakétának, és az ukránok a ruszkikkal össze-
rúgták a port, és innentől kezdve nem szállí-
tanak hajtóművet: tehát nem repül a rakéta, 
nem repül a műhold. Na, ezért kerestünk 
másik megoldást. De még megmaradt a 
tarsolyban a SMOG-1, ami egyébként éppen 
most is fölöttünk van és működik. Ugyanúgy 
5 centis kocka alakú kis műhold  183 gram-
mos össztömeggel, és jelenleg üzemeltetjük, 
hiszen a Soyuz-2-es orosz hordozórakéta 
állította pályára 2021. március 22-én és 25-
én hajnali 0:46 perckor meg megszólalt, és 
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vesszük azóta is a jeleit, illetve a BME E-
épületének a tetejéről, az ,,Etetőről” etetjük 
jellel, tehát onnan küldjük fel a parancsokat, 
és világszerte meg szórja a telemetria adat-
csomagokat. Körülbelül 64 rádióamatőr van 
világszerte, aki követi. Én is rádióamatőr 
vagyok. Szeretném itt megemlíteni a Puskás 
Rádióklubot.  

CH: Azt tudjuk is, a HA5KHC, Ön pedig min-
den bizonnyal a HA7WEN. 

DL: Igen a HA7WEN a saját hívójelem, de én 
egyébként a HA5MRC-nek és a HA5BME-nek 
is az adófelelőse vagyok, az a műegyetemi 
rádióklubnak az állomása a B1 épületben, 
illetve az E-épületben van az egyetemen. Ez 
a fajta adatgyűjtés majdhogynem globális 
lefedettséget jelent a gyakorlatban. Többek 
között azért, mert az URH sávon, a 70 centis 
sávon dolgoznak az eddigi műholdjaink. Ha 
csak egy földi állomásunk lenne, ahhoz ké-
pest meg lehet háromszorozni a letöltött 
adatmennyiséget rádióamatőrök segítségé-
vel, úgyhogy ez nem egy elvetemült szem-
pont.  
Jelenleg üzemel a SMOG-1, 550 és 600 kilo-
méter közötti elliptikus pályára került föl a 
műholdunk a Soyuz-2-vel, és ennek az a 
következménye, hogy több, mint 18 évig 
pályán lesz az ,,m” tömegű test. A fedélzeti 
elektronika tuti, hogy nem fog annyi ideig 
üzemelni. Ez ugye azt jelenti, hogy teszem 
azt egy-két évig üzemel a fedélzeti elektro-
nika. Utána elhallgat és űrszemét lesz belőle 
és utána visszatér, mondjuk 10-15-20 év 
múlva, majd valamikor, amikor elfogy a moz-
gási energiája, mert a magas légkör, az már 
nem légkör, hanem ionoszféra fölötti terüle-
tek. Ott is vannak azért részecskék, azzal, ha 
ütközik, akkor veszít a mozgási energiájából 
és ennek hatására gyorsul. Ezt úgy hívjuk, 
hogy az űrmechanika I. paradoxona. Mert 
földi körülmények között, ha veszítünk moz-
gási energiát (mondjuk légellenállás, súrló-
dás, bármi következtében), akkor lassulni 

fogunk. Na, az űrben fordítva van. Gyakorla-
tilag, ha a műhold eléri a 100 kilométeres 
Kármán-vonalat (Kármán Tódorról nevezték 
el ezt a vonalat, nem véletlenül, hiszen ő volt 
az egyetlen magyar rakétás ember, aki Ame-
rikában csinált rakétaipart), innentől kezdve 
a műhold egy keringési ciklust nem tesz 
meg, tehát bezuhan a légkörbe és megsem-
misül. Hát ez vár a SMOG-1-re, de jelenleg 
üzemeltetjük, működik.  

CH: Hát, ehhez gratulálunk, illetve az egyéb 
projektekhez is! A következő kérdésünk az 
lenne, hogy elégedett-e a MASAT-1 kigondo-
lásától a felbocsátás pillanatáig az ütemlép-
tekkel? Esetleg több évet szánt volna rá 
vagy kevesebbet? 

DL: A probléma az ott kezdődik, hogy erede-
tileg ez egy másfél éves fejlesztésre volt 
tervezve. Hát öt év lett belőle. Maradhat? 
Szóval nem igazán tudtunk vele mit csinálni. 
Tehát eredetileg másfél évre terveztük a 
fejlesztést, aztán az első három hónapban 
már látszott, hogy ez a becslés ez nem állja 
meg a helyét. De körülbelül ilyen 2-5 éves 
periódusban kell gondolkodni, hogyha ilyen 
űreszközt szeretne valaki készíteni, és meg-
van hozzá gyakorlatilag minden, legfőkép-
pen a fejlesztői, meg a tervezői. Tehát meg-
van az a mérnökgárda, minimum két ember 
minden egyes alrendszerre, mert egy embert 
be lehet vinni az őserdőbe. Csak a saját feje 
után megy, és nem hajlandó kompromisszu-
mot kötni senkivel sem, úgyhogy minden 
egyes alrendszerhez praktikusan két embert 
kell kalkulálni. Gondolok itt az energiaellátó 
rendszerre, fedélzeti számítógépre, kommu-
nikációs rendszerre, kísérletekre stb. És 
akkor ezt a még a háttérből menedzselni is 
kell. Ha így nézem, akkor a SMOG-P fejlesz-
tése is körülbelül 5 évig tartott, az ATL-1-es 
fejlesztése volt csak 3 éves periódus, mert 
az két év után elágazott. A SMOG-1 pedig 
ugyanúgy készült, mint a SMOG-P, tehát 
ahhoz is az 5 évet kalkulálnám hozzá, csak 
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ez parallelben fejlődött. Igazából kettő pél-
dány lett. Az egyik maradt volna a földfelszí-
nen, a másik példányt meg megrepítjük az 
űrben. Hát most az lett, hogy mindkét pél-
dány meg lett repítve két különböző hordo-
zóval, két különböző időtartamban, két kü-
lönböző pályán. Tavaly nyáron belefogtunk 
az MRC-100-nak a fejlesztésébe. Valószínű-
leg amikor az pályára kerül, mint potenciáli-
san megcélzott hatodik magyar műhold, 
akkor lesz 100 éves a műegyetemi rádióklub. 
Ez jövőre lesz, decemberben van a megcél-
zott startunk. Ez azt jelenti, hogy a mostani 
állás szerint a tervek nagyjából 95%-os ké-
szültségi állapotban vannak. Most kezdődik a 
panelgyártás és a nagy-nagy kínai chipvásár 
keretén belül már azokat is tudtunk szerezni. 
Azért kritikus a dolog, mert a SMOG-okból és 
a MASAT-1-ből semmit, azaz semmit nem 
tudtunk újrahasználni. Tehát a kínai – vagy 
akár a magyar forgalmazó is – visszaigazolja 
az adott integrált áramkört a covidos izék 
miatt, tehát mondjuk 48-56 hét a szállítási 
határidő. Mindent a jelenleg beszerezhető 
chipkészlettel újra kellett tervezni. Három PQ 
méretű lesz egyébként az űreszköz, 5x5x15 
centis, maximum 750 grammos. A startkölt-
ségünk az már ki van fizetve, az 60 ezer 
euró. És hozzáteszem, a fejlesztők nagyon 
nagy részt egyetemi hallgatók, akik kredit-
pontot kapnak a tevékenységükért és a dip-
lomájuk irányába haladnak. De legalább ő, 
amikor már végzett mérnök, és az önéletraj-
zában benne van, hogy ennek és ennek a 
magyar űreszköznek ezt és ezt a rendszerét 
fejlesztette, hát ők egy másodpercig nem 
szoktak munkanélküliek lenni diploma után, 
azért ezt hozzáteszem. ☺ 

CH: Ugyan a következő kérdésünk egyik 
felére már választ kaptunk (hogy hol tanít a 
Tanár úr), de mégis hogyan került a Puskás-
ba óraadóként? 

DL: Ez egy érdeles dolog! Két évvel ezelőtt 
történt. Akkor még Heller Feri bácsi volt az 

igazgató, tehát még nem ment nyugdíjba. 
Fölhívott telefonon, hogy gond van. De mivel 
elég régóta ismerjük egymást, mert gyakor-
latilag 2002-2003 környékén mi már talál-
koztunk, meg hát azóta is elég sokszor elő-
fordulok itt a rádióklubban, és voltak bizo-
nyos versenyek, rendezvények, ahol még 
Horváth Laci bácsi is megjelent. A lényeg az, 
hogy két évvel ezelőtt Feri bácsi fölhívott, 
hogy baj van, mert nincsen szaktanár. Ugye 
itt állítólag technikum van, többek között 
távközlési technikum. És ugye, Prusinszki 
tanár úr elment nyugdíjba (Heller Feri bácsi 
előtt egy évvel), innentől kezdve kellene 
valaki. Nem tudok-e valakit? És akkor mond-
tam neki, hogy de! No, így kerültem ide. Az-
tán akkor elmentünk a megfelelő vendéglá-
tóipari egységbe Prusinszki és Heller tanár 
úrral és átbeszéltük a dolgokat. Igazából 
lelkesedés kérdése. Olyan értelemben lelke-
sedés, hogy én nagyon-nagyon hiányoltam 
azt középiskolában, hogy úgymond jó taná-
rom legyen szakmailag. Ezért nem maradtam 
a technikumban. És akkor azt mondtam, 
hogyha hozzá tudok azzal járulni, hogy eset-
leg innen a Puskásból – mondjuk a távközlési 
technikusokból – a Műegyetemre jön egy pár 
hallgató – illetve itt még diák, ott már hallga-
tó – és utána tényleg a szakmájában tud 
elhelyezkedni, és mondjuk villamosmérnöki 
vagy informatikai területen tudja hasznosí-
tani saját magát, abból értelmes módon meg 
tud élni, akkor ez nekem megéri. Feri bácsi 
még azt is akarta, hogy heti 10 órában legyek 
itt. Mondtam, hogy annyi nem fér bele, mert 
az gyakorlatilag összeegyeztethetetlen az 
egyetemi elfoglaltságokkal, meg hát ott is, 
ha egyetemi adjunktus valaki, akkor vannak 
órák, vannak kötelezettségek, vannak pro-
jektek (jelenleg 7 különböző projektet futta-
tunk a radarlaborban). Ezek általában kötbé-
resek, tehát ha határidőre nincsen üzemsze-
rű teljesítés, akkor vissza kell fizetni a pénze-
ket. Ez ugyanúgy ipari tevékenység, csak 
bele van integrálva az oktatási rendszerbe, 
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mert azt gondoljuk, hogyha az egyetemi 
hallgatónak meg lehet mutatni, hogy az ipar 
részéről ez az igény és nekünk fejleszteni 
kell valamit, azt egy ipari projekten keresztül 
lehet igazából demonstrálni. Tehát tudnak 
hozzánk nyári gyakorlatra jönni a hallgatók 
dolgozni. És így ezzel a fajta időbeosztással 
6 órát be tudtam vállalni. Szóval így kerültem 
a távközlési technikusokhoz itt a Puskásban 
négy óra műsorszóró rendszerek, meg két 
óra mobilkommunikációs rendszerek neve-
zetű tárgyakban. A méréseket már nem tud-
tam bevállalni, oda Schenk Tamás NMHH-s 
tanár úr került be, egyébként a Vári Pé-
teréken keresztül a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóságtól a Széchenyi Egyetemről, 
Győrből.  

CH: Esteleg vannak szabadidős tevékenysé-
gei, hobbijai, sport(ok), amiket űz? 

DL: Sportokról a fedettpályás távolba nézést 
tudom megemlíteni. Esetleg néhány rádió 
iránymérő versenyen való részvételt, mint 
rádiós rókavadászatot, mert többek között a 
Magyar Rádióamatőr Szövetségben is elnök-
ségi tag vagyok, innentől kezdve viszonylag 
jól belelátok az országos, meg a nemzetközi 
rádióamatőr jellegű tevékenységbe, mint 
rádióforgalmazási versenyek, meg running 
iránymérő versenyek, meg gyorstávírászat. 
Van egy lányom, ő most múlt el októberben 
5 éves. Na, ő nem szabadidős tevékenység, ő 
egész napos tevékenység. Ő is most dolgo-
zik, mert éppen óvodában van. A feleségem 
ott van ugyanúgy a tanszéken. Nem az én 
tanszékemen, hanem négy emelettel lejjebb, 
az Elektronikai Technológia tanszéken, mivel 
ő is villamosmérnök. Úgyhogy, ami belefér az 
időbe, azzal szoktunk foglalkozni. A kirándu-
lásokat, meg a sétálásokat azért szeretjük 
hétvégenként, hogy ne legyenek olyan telí-
tettek, meg zsúfoltak a hétköznapok. És 
egyébként mindenkinek tudom ajánlani hét-
végére: ne tessék számítógépet bekapcsolni! 
Ne tessék telefont felvenni, csak megfelelő 

embereknek! És munkával ne tessék foglal-
kozni! Nagyon hatékony tud lenni pihenés 
tekintetében. Tényleg!  

CH: Következő kérdésünk az lenne, hogy 
esetleg okozott-e bármilyen nehézségeket a 
jelenlegi járványhelyzet? 

DL: Hát, ez a covidos időszak egy – mondjuk 
úgy, hogy – irreverzibilis folyamatot indított 
el az oktatási rendszerben. Ezt szerintem ti 
is tapasztaljátok rendesen. Azért az az egy-
másfél, majdnem két év, amióta ez az izé 
volt, amikor digitálisan kellett ezt az okítást 
megejteni… hát ez katasztrófa! Zéró haté-
konyság. Lehet itt mondani, hogy mindent 
meg lehet oldani digitálisan. Nem lehet meg-
oldani semmit digitálisan! Legalább is CSAK 
digitálisan nem lehet megoldani, az biztos. 
Tipikusan az oktatás az ilyen. Hiányoznak az 
emberi interakciók, a kapcsolatok. Hiányzik 
az effektív számonkérésnek a lehetősége. 
Most nem a dolgozatokra gondolok, hanem 
az a fajta visszacsatolás, hogy mi az, ami 
megmaradt az adott diákban/hallgatóban az 
adott témakörből, és mi az, ami nem. Ez a 
fajta ,,legyünk együtt és együtt szenvedjük 
végig azt az időszakot, amely a tanórákat 
érinti, meg utána bizonyítvány van belőle”, 
nem véletlenül így találták ki évszázadokkal 
ezelőtt. Így működik az ember. Úgy nem 
működik, hogy ülsz egy monitor előtt, bre-
kegsz egy mikrofonba, füleden a fülhallgató 
és ezt csinálod napi 8 órában. Szerintem ez 
nem működik! Az meg, hogy mennyire 
egészséges, hogy milyen fiziológiai folyama-
tok zajlanak az emberben, az egy teljesen 
másik történet. De biztos, hogy nem haté-
kony. Én nem vagyok virológus, azt állítom, 
hogy ha már egyszer oktatási rendszerünk 
van, ha már egyszer mérnököket, orvosokat, 
mezőgazdásokat, ügyvédeket, meg minden-
féle embereket is képzünk, bízzunk már any-
nyira a saját oktatási rendszerünkben, hogy 
ha mi azokat az orvosokat kiképeztük valaki-
nek, értenek a szakmájukhoz, akkor higgyük 
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már el azt, amit ők mondanak. Ugyanis egy 
oktatási rendszert hoztunk létre amiatt, 
hogy legyenek szakembereink. Én három-
szor be vagyok oltva, ezt bárkinek elmondom 
az érveimmel és ellenérveimmel együtt. A 
lányom 5 éves, de kétszer már be van oltva. 
Ő is jár közösségbe, feleségem is jár közös-
ségbe, ugyanúgy az egyetemen tanít ő is, 
mint én is. Naponta 600-800-1000 emberrel 
találkozunk. A lehető legnagyobb veszélyez-
tetettségnek vagyunk kitéve. És innentől 
kezdve – ha mással nem lehet védekezni – 
higgyünk már azoknak a szakembereknek.  

Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogyan 
működik egy műhold, akkor adott méretű 
műholdakra konkrétan meg tudom neki 
mondani, hogy az adott R38-as ellenállás 
miért került bele az áramkörbe. Én ehhez 
értek. Ő meg ahhoz ért, hogy megóvja az 
összes többit, hogy bele ne haljon a beteg-
ségbe. Röviden, tömören.  

CH: Záró kérdésként pedig a következő ér-
dekelne bennünket, amit a 9.b osztály sza-
vazott meg. Elképzelhető-e, hogy a 2021-es 
kilencedikes évfolyamot (tehát minket bése-
ket, az a-sokat és a nyekeseket) fogja-e Ön, 
Tanár úr tanítani? 

DL: Minden további nélkül, persze! Tehát 
amennyiben szükség van arra, hogy távköz-

lési technikumba jöjjön valaki, és lesz di-
ákutánpótlás, akkor én simán elképzelhető-
nek tartom. Én hosszú távra terveztem azzal 
kapcsolatban, hogy itt órákat adok, mert 
azon a területen tevékenykedem, ami köthe-
tő a távközléshez. Föld meg műhold, érted. 
Nem tudsz kihúzni egy USB-s kábelt a kettő 
között, mert nincs annyi réz a Földön. De 
optikai szálat se, mert az is föltekeredne a 
földgolyóra. Tehát én simán el tudom kép-
zelni, hogy titeket is foglak tanítani. Sőt, én 
örülnék neki, hogyha minél többen a szak-
mában tevékenykedve végeznék el a techni-
kumot és utána a szakmájukban dolgozná-
nak. Legyen olyan tanár, aki effektív tudást 
tud átadni adott esetben a diákjainak, és 
ennek a tudásnak a birtokában érettségizze-
nek vagy utána jöjjenek technikumba, aztán 
menjenek felsőoktatási intézménybe vagy 
menjenek el dolgozni.  

CH: Köszönjük szépen még egyszer, hogy a 
rendelkezésünkre állt! 

DL: Én köszönöm a lehetőséget! Ti most 
hányadikosok vagytok? 

CH: Kilencedikesek. 

DL: Mind a hárman? Ha más diákok is jönnek 
technikumba innen az iskolából, akkor ter-
mészetesen velük is, de veletek akkor négy 
év múlva találkozunk! 

Bősze Balázs, Durucz Ádám és Kovács Levente 9. b 
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Látogatás a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren 

Iskolánk 10.a és 10.b osztályos tanulói 2022. február 23-án a Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtéren jártak. A reptérlátogatás keretén belül beleláthattunk a Reptér működésének kulisz-
szatitkaiba és sok érdekes, de egyben nagyon fontos információt is megtudtunk. 

A nap Kőbánya-Kispesten kezdődött, ahonnan a 200E busszal egy bő fél órás út után eljutot-
tunk a Repülőtér 2B terminálja elé. Innen elsétáltunk a Liszt Ferenc Repülőtér szomszédságá-
ban működő Aeropark Légikulturális Központba, ahol megkezdődött a program. Ott buszra 
szálltunk és elindultunk a Repülőtér fokozottan védett, úgynevezett SRA területe felé. A fo-
kozott biztonság miatt egy komoly ellenőrzésen is át kellett esnünk. Miután megszabadultunk 
összes gyanúba kerülhető dolgunktól, és (majdnem) mindenki átjutott az ellenőrzésen, foly-
tatódhatott az út. Eközben a túravezetőnk mesélt a Repülőtér életéről. Megtudtuk, hogy a 
mindenki által jól ismert koronavírus bizony a repülőknek és a légitársaságoknak is komoly 
kárt okozott, hiszen a repülőgépeket napi 16 óra repülésre tervezték, nem hónapokig tartó 
„parkolásra”.  

 

Útvonalterv: 
• Kőbánya-Kispest 
• Liszt Ferenc Repülőtér, Repülőmúzeum 
• Tűzoltóság 
• Irányítótorony 
• Leszállópályák 
• Repülőgépszervizek 
• Repülőmúzeum 

• Felszállás: Kőbánya-Kispest, 200E 

• Következő megálló: Liszt Ferenc Repülőtér, 
 Repülőmúzeum  
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A Repülőtér egy önálló város, 34 km-nyi kerítés veszi körbe és van rendőrsége, tűzoltósága, 
irányítója és még kertészete is – hangzott el a túravezetőtől. Fel vannak készülve minden 
eshetőségre, ezt bizonyítja a komoly felszereléssel rendelkező tűzoltóállomása is, melyet volt 
szerencsénk megnézni. A csarnokba belépve hatalmas tűzoltó autót láttunk, olyat, amivel az 
utcán nem találkozunk. Az egyik legmodernebb, osztrák Rosenbauer gyártású modell a Pant-
her 6x6, ami 9.000 liter / perc teljesítményű szivattyúval rendelkezik, és a tetején egy 16 
méteres, hőkamerával felszerelt oltókar helyezkedik el. A repülőtér legmodernebb tűzoltó 
autója tehát, a Rosenbauer Panther 6x6, 2017-ben állt szolgálatba a Liszt Ferenc repülőtéren, 
és az ára nagyjából 250 millió forint. 

Az Irányítótorony csak a repülőtér belső forgalmát irányítja, a le- és felszállásokat, a kiszolgá-
lásokat. Ottjártunkkor számos repülőgép szállt fel a fejünk felett, vagy éppen szállt le, mert a 
kifutópálya szélén álltunk éppen. Egy fel- vagy egy leszálláskor a túravezető elmesélte, hogy 
mi történik a fedélzeten, milyen munkát látnak el a légiutas-kísérők és a pilóták.  

A légiközlekedés irányítását nem messze a reptértől, de külső helyszínen végzik. A Repülőtér 
két leszállópályával rendelkezik, az úgynevezett I-es és II-es leszállópályákkal. Az első leszál-
lópálya 1950-ben épült és 1500 m hosszú, amit kétszer is meghosszabbítottak, először 2500, 
majd pedig 3009 méter hosszúra. Majd 1983-ban megkezdték a II-es leszállópálya építését is. 
Ez már 3707 méter hosszú, 45 méter széles és párhuzamos az I-es leszállópályával. A mai 
napig mindkettő aktív és a világ összes repülőgépét elbírja.  

15 

• Következő megálló: Tűzoltóság 

• Következő megálló: Leszállópályák 

• Következő megálló: Irányítótorony  
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Ezen kívül a Liszt Ferenc Repülőtér ad helyet Európa vezető repülőgépszervizének, a 
Lufthansa Technik-nek. Egy repülőgép üzembiztonsága nagyon fontos, hiszen renge-
teg ember élete a tét, ezért szigorú előírásoknak kell megfelelni egy repülőgépnek 
ahhoz, hogy repülhessen. 

A reptérlátogatás után fakultatív programként lehetőség volt tovább időt tölteni a 
Repülőmúzeumban. Itt újabb érdekességeket hallottunk a repülőmúltról. Számos, már 
nem közlekedő repülőgép van kiállítva, melyet szabadon meg lehet nézni, ki lehet pró-
bálni. És végül említsük meg azt is, hogy aki mesélt, a házigazdánk, az osztálytársunk 
volt, mert minden szabadidejét itt tölti az Aeropark alkalmazottjaként! 

Vasadi Róbert, Fikó Máté 10. a 
 

Képek nagy része: Vasadi Róbert 10. a 
A képeken Kránitz Balázs, az Aeropark munkatársa és az egyik túravezetőnk is látható 

• Következő megálló: Repülőgépszervizek 

• Következő megálló: Repülőmúzeum 
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Téli olimpia 
Magyar sztárok 

A férfi rövidpályás gyorskorcsolyában Liu 
Shaoang 500 méteren aranyérmet ért el, 

1000 méteren pedig bronzérmet ért el. To-
vábbá negyedik helyen végzett férfi rövidpá-

lyás gyorskorcsolyában. 

Liu Shaoang testvére, Liu Shaolin Sándor 500 mé-
teren tizenharmadik helyen végzett, illetve 1500 
méteres rövidpályás gyorskorcsolyában hatodik 
helyen végzett. És van egy elbíráskodott (elvett) 
első helye is, de nem roppant bele!  

Rövidpályás vegyes 2000 méteres váltó 
gyorskorcsolyában bronzérmet értek el: 

Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin 
Sándor, Liu Shaoang, John-Henry Krueger 

Az érmek és a helyezések száma meghaladta az előző, 2018-as évi magyar helyezések 
és medálok számát, ezért írunk az eredményekről a Chipogóban is. Meghát a Liu test-
vérek nagyon nagy sztárok nemcsak Magyarországon, hanem Kínában is. 

Innen is gratulálunk a versenyzőknek az egész szerkesztőség nevében! 

Kerekes Miklós 10. b 

Egy nekünk szóló színházi produkció!  
Nikola Tesla 

Furcsa lehet egy tudós nevét egy színházi 
darab címeként olvasni, én is elgondolkoztam, 
hogy ebből mit is lehet kihozni, de az előadás 
végén váratlanul elégedett voltam a Tesláról 
szóló darabbal.  
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Nikola Tesla a történelem egyik legkitűnőbb géniusza, akinek a munkássága nélkül 
sosem született volna meg, többek között, a mai elektronika, amit mi is tanulunk. A 
tudós 1854-ben a mai Horvátország területén található Smiljan nevezetű faluban, egy 
szerb származású tehetős és értelmiségi családban született. Még fiatal volt, mikor 
édesapja meghalt, és anyagi nehézségei megoldásában az anyai nagybátyja segített. 
Ennek köszönheti megismerkedését az iskolánk névadójával, Puskás Tivadarral is, aki 
alkalmazta őt a telefontársaságánál. Tesla szakmai karrierje így Budapesten kezdő-
dött, de munkája során eljutott Párizsba, majd később az Egyesült Államokba. Karrierje 
tele volt sikerekkel és csalódásokkal, de mégis korát jóval megelőzve mutatott be 
olyan találmányokat, amit csak a mai modern kor tud használatba venni. 

A „Nikola Tesla – Végtelen energia – The great musical show” méltóképpen tiszteleg a 
tudós életének és munkásságának. Látva a produkciót, megismerhetjük Tesla életét 
és személyét. Megjeleníti a színpadi technika révén a már-már sci-fi-be illő kísérleteit 
és gondolkodásmódját. Belemerülhetünk a XIX század hangulatába, pezsgő életébe. 
Mindenképpen ajánlom, ha tehetitek ti is nézzétek meg az előadást. 

• Forgatókönyvíró: Egressy Zoltán 

• Dalszöveg és dramaturg: Müller Péter Sziámi 

• Dalszerző: Sebestyén Áron 

• Rendező: Radó Denise 

• Ötletgazda: Vona Tibor 

A RaM Színház játszotta, ott láttam. Az utolsó előadás dátuma: 2021. december 4. 
szombat, 19:00 volt. Figyeljétek, lesz-e újabb előadás! 

Vajai Lőrinc 10. a 

Windows app fejlesztés 

A Windows App SDK 1.0 és a WinUI 3.0 

Applikációfejlesztők figyelem! Nemrég a Windows 11 
megjelenése után a Microsoft bejelentette a Windows 
App SDK 1.0-t és a WinUI 3.0-t. Már régebben megis-
merhettük a WinUI-nak egy régebbi verzióját az UWP 
(Universal Windows Platform) applikációk formájában 
egy könyvtár segítségével, és a visszajelzések elég jók 
voltak róla. Pár probléma van az UWP-ben, mint példá-
ul, hogy pár hasznos funkció, mint a Registry kezelés 
vagy a Fájlok írása - olvasása le van tiltva benne. A 
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Windows App SDK-ban használhatunk mindent és emellett használhatjuk a Windows 
UI Library-t. Na, de mi is az a Windows UI Library (WinUI) és miért használjuk? Ha nem 
szeretünk alkalmazásokat design-olni, de attól még szeretnénk, hogy szépen nézzen 
ki, használhatunk előre elkészített elemeket. Ilyen a Windows UI Library. Egy xaml 
(Extensible Application Markup Language) fájlba megadjuk, hogy hol legyenek a gom-
bok, szöveget, képek stb., és a Windows által készített design-t fogja használni. Ha 
Windows 10-en futtatjuk az alkalmazást, a Windows 10-es designt fogja használni. Ha 
Windows 11-en akkor a Windows 11-eset fogja használni, tehát operációs rendszertől 
függ a kinézete. A WinUI egyébként támogatja automatikusan a sötét módot és a 
hangsúlyozott színt. Ahhoz, hogy elkezdjünk egy ilyen alkalmazást fejleszteni, szüksé-
günk lesz a Visual Studio 2022-re, a Windows SDK-ra és a C#-ra vagy C++-ra. A Micro-
soft egyébként kiadott róla egy 3 részes tutorialt, ami sokat segít, ha még soha nem 
írtunk ehhez hasonló alkalmazást. Mindenesetre megér egy próbát! 

Fehér Dávid 10. b 

A JITSI 
Lehet, hogy szeretnél csevegni a család tagjaival, de az 
üzenet pénzbe kerül, limitált vagy csak ingyenes, de 
rossz. Itt jöhet be a történetedbe a Jitsi! “A Jitsi egy 
hatékony, nyílt forráskódú, közösségvezérelt videokon-
ferencia-platform. Olyan projektek halmaza, amely le-
hetővé teszi a biztonságos videokonferencia-
megoldások egyszerű felépítését és telepítését .” A Jitsi 
központjában a Jitsi Videobridge és a Jitsi Meet talá-
lható, amelyekkel konferenciák is tarthatók. 

A Jitsi tehát olyan webalkalmazás, ahol ingyen lehet 
olyan csoportos beszélgetéseket létrehozni, mint a Zoom. Nagyon egyszerűen csak be 
kell írni a címsávba hogy meet.jit.si/(Ide a szoba neve) és létrehoztunk egy szobát 
vagy csatlakozni tudunk egyhez (persze kivétel a jelszóval őrzött szobák esete). Az 
alkalmazásban nagyon könnyű irányítani a szobát, megosztani képernyőt, és akár ka-
merával is beszélni. Amire mondhatjuk legfőképpen épül az az, hogy meetingeket 
tudjunk tartani pillanatok alatt. A legfőbb szempont pedig az, hogy akármilyen 
operációs rendszeren tud futni az asztali/web alkalmazás, legyen az Linux, Windows 
vagy BSD és amellett, hogy titkosítva tud beszélni, nyílt forráskódú is. 

Szóval mire vársz? Menj és próbáld ki a barátaiddal, készíts egy meetinget a Jitsivel! 

by Ruby 

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/01/28/build-your-first-winui-3-app-part-1
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Segíts visszajelzéseddel, hogy mi hogyan kerüljön bele a következő számba! 
 

chipogo@protonmail.com  

Szerkesztőség: 
 

• Bende Ákos György, főszerkesztő, cikkíró 
• Katona Márton Barnabás, lapszerkesztő 
• Bősze Balázs, cikkíró 
• Durucz Ádám, cikkíró 
• Kovács Levente, cikkíró 
• Vasadi Róbert, fényképész, cikkíró 
• Fikó Máté, cikkíró 
• Kerekes Miklós, cikkíró 
• Vajai Lőrinc, cikkíró 
• Fehér Dávid, applikációfejlesztő, cikkíró 
• Moravcsik Katalin, patronálótanár 
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