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Az ITU meghirdette
a „Young Innovators 

Competition”-t

A genfi székhelyű Nemzetközi Tele-
kommunikációs Unió (ITU) május el-
ső hetétől írta ki innovációs verse-
nyét, melyre 18 és 25 év közötti fiatal
tehetségek jelentkezését várják. A
pályázóknak valamilyen infokommu-
nikációs technológiát kell használni-
uk és olyan témakörökben kell inno-
vatív koncepciót vagy projektet be-
küldeniük, mint pl. munkanélküliség
a fiatalok között, nők szerepének erő-
sítése, környezeti fenntarthatóság,
oktatás, egészség, transzparencia
vagy cybersecurity.

A döntőbe jutottak meghívást kap-
nak az ITU Telecom World 2012-re,
az egyik legjelentősebb infokommu-
nikációs rendezvényre, melyet 2012.
október 14-18. között tartanak Duba-
iban. Itt nem csak a magas rangú de-
legáltakkal (miniszterek, CEO-k, aka-
démikusok) való kapcsolatépítésre,
de több napos, interaktív worksho-
pokon a szociális vállalkozás elindí-
tásához szükséges tudás megszerzé-
sére és akár 10 000 svájci frankos díj-
ra is számíthatnak. További egy
éven keresztül pedig megfelelő tu-
dással és kapcsolati hálóval rendel-
kező mentorok segítik őket útjukon.
A nevezési határidő július 1-je.

További információ és nevezés:
http://world2012.itu.int/young-inno-
vators-competition

Az új energiacímkékről

2011. végétől új energiacímkét kap-
tak az Európai Unióban forgalmazott
háztartási gépek és tévékészülékek.
Az új címkék átláthatóbbak, nyelvtől

függetlenek és több információt tar-
talmaznak. Az új szabályozásra töb-
bek között azért volt szükség, mert a
korábbi besorolás alapján a piacra
kerülő új modellek kilencven száza-
léka már „A” vagy annál magasabb
energiaosztályba tartozik. Az eredeti
besorolás csak háztartási gépekre (a
mosógépekre, a mosogatógépekre,
a hűtőszekrényekre és a bortároló
készülékekre) vonatkozott, az új vi-
szont már a tévékészülékekre is, il-
letve a szabályozást várhatóan a kü-
lönböző légkondicionáló berendezé-
sekre is kiterjesztik 2013-tól.

Továbbra is a sötétzöld jelenti a leg -
 inkább energiahatékony készüléket,
a piros pedig ennek az ellenkezőjét.
A korábbi, mára elavultnak számító
besorolások három új kategóriával
egészültek ki, az „A+”, az „A++” és
az „A+++”-szal. Az új címkék eltérő
jelentést hordoznak mosógépeknél
és hűtőgépeknél. Előbbinél „+”-on-
ként 10%-kal fogyasztanak keveseb-
bet egy „A” energiaosztályú készü-
léknél, utóbbinál egy „+” 20%-kal ki-
sebb fogyasztást jelent. Ezek az érté-
kek több tízezer forint megtakarítást
jelenthetnek éves szinten.

A címkéken az energia-besorolá-
son kívül más hasznos információ-
kat is találunk. A hűtők vonatkozásá-
ban a piktogramok tájékoztatást ad-
nak a várható éves energiafogyasz-
tásról, a hűtő és a fagyasztó tároló-
kapacitásáról, illetve a készülék zaj-
kibocsátásáról, decibelben. A mosó-
gépek esetében az éves energiafo-
gyasztás és a vízfogyasztás 220 nor-
mál mosási ciklusra vonatkozik. A
címkén szerepel továbbá a készülék
centrifuga hatékonysági osztálya,
töltőkapacitása (normál 60 vagy 40
fokos pamut program teljes terhelé-
sen), illetve kétféle zajszint, mosási
és centrifuga fázisban (normál, 60
fokos pamutprogramnál, teljes ter-
helésen). A televíziók esetében a pik-
togramokról megtudhatjuk az éves
energiafogyasztást, a fogyasztást
bekapcsolt állapotban, van-e ki/be-
kapcsoló gomb, illetve a képátlót
centiméterben és hüvelykben.

500 millió forintos lopás egy
elektronikai gyártótól

Rendőrségi hírek szerint egy ma-
gyarországi gyárból a dolgozók kü-
lönféle IC-ket, illetve a cég által gyár-
tott telefonalkatrészeket és kész tele-
fonokat loptak el. Ezeket a szintén a
gyárban dolgozó orgazdáknak adták
el, akik a fővárosba szállítva tovább-

értékesítették azokat egy szerb ál-
lampolgárságú testvérpárnak.

A közel két évig tartó nyomozás
eredményéből kiderült, hogy egy
olyan nemzetközi orgazda-szervezetet
számolt fel a rendőrség, akik okostele-
fon-alkatrészeket értékesítettek közel
félmilliárd forint értékben külföldre. 
A bűnbanda irányítói csomagküldő
szolgálatokon keresztül elsősorban a
Távol-Keleten értékesítették az átvett
alkatrészeket olyan cégeknek, ame-
lyek készülékmásolatok gyártásához
használták fel azokat. A rendőrakció
során Mezőkeresztesen két, Nyéklád-
házán, Debrecenben és Tiszavasvári-
ban egy-egy orgazdát vettek őrizetbe,
míg a banda egyik tagja önként jelent-
kezett a rendőrségen. A gyanúsítottak
köre a gyári dolgozókkal még bővül-
het, ugyanis többük már a rendőrség
látókörében van.

A rendőrségi hírből nem derül ki a
megkárosított cég neve, azonban az
említett településnevek és a profil
alapján a Jabilra lehet gyanakodni.
Ugyanis a népszerű Blackberry tele-
fonok nagy része a Jabil tiszaújváro-
si gyárában készül. Szakmai berkek-
ben napi negyvenezer itt előállított
okostelefonról beszélnek, ami alap-
ján elképzelhető, hogy világszinten
minden negyedik Blackberry ma-
gyar gyártmány

Sipos Mihály

A jövő rejtett energiaforrása?

A világon számos kutató dolgozik
azon, hogyan lehetne a mohákat és
az algákat felhasználni megújuló
energiaforrásként. A Cambridgei
Egyetem tudományos munkatársai a
Londoni Újítási Fesztiválon mutatták
be azt az első moha telepet, amely
biológiai üzemanyagcellaként elekt-
romos energia előállítására képes.
Az általuk biofotovoltaikus (biopho-
tovoltaics, BPV) cellának nevezett
elektromos energiaforrás a termé-
szet fotoszintéziséből állítja elő az
elektromos energiát.

„Jelenleg nem lehet megjósolni,
hogy a jövő megnövekvő energia-
szükségletének milyen hányadát fog-
ják biztosítani a BPV cellák. Még távol
van az az idő amikor hétköznapjaink-
ban is elérhető lesz ez az elektromos
energiaforrás” nyilatkozta Dr. James
Moutrie, a kutató csoport vezetője. 
Forrás: www.cam.ac.uk
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