
Bemutatkozás 

Radnai Rudolf a nevem, 1945 január 2.-án születtem Budapesten. Szakmai 
életem a középiskolában kezdődött a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, 
amely nagyon kemény iskola volt, kiváló tanárokkal és gyakorlatvezetőkkel. 

A technikum elvégzése után egy évig a Budapesti 
Rádiótechnikai Gyárban dolgoztam URH adó végmérősként.  

 

Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Karának Mikrohullámú 
ágazatára sodort a jó sorsom. Abban az időben mindenki a Hiradás ágazatra 
szeretett volna járni, nekem szerencsém volt, a Mikrohullámú ágazatra kerültem. 
Ezt tartották a legnehezebb ágazatnak, az is volt, de itt lehetett a legtöbbet 
tanulni a jelterjedésről, ennek később nagy hasznát vettem, és veszem ma is. 

Az egyetem elvégzése után, mivel a BRG ösztöndíjasa voltam ott kellett 
„lehúznom” 5 évet. Hát az kemény időszak volt, de valahogy túléltem. Ezt 
követően 1974-ben a Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi Szolgálatához 
kerültem. Ezen a békésebb munkahelyen nagyon sokat lehetett tanulni, remek 
szakkönyvtára volt, és a nagy tudású kollégáktól lehetett ellesni a szakmai 
cikkek írásának technikáját. A előző munkahelyemen a BRG-ben, viszont nagyon 
sokat mértem, ami nagyon jó alapot adott az elméleti munkához. A cikkírás 
mellett, azok sikerén felbuzdulva hamarosan méréstechnikai szakkönyvek írására 
is vállalkoztam.  

         

      



Öt könyvem jelent meg a Műszaki Könyvkiadónál. A könyvek közül az 
Automatikus mérőműszerek és mérőrendszerek nívódíjat kapott és ez a 
könyv felkeltette az angol Butterworths kiadó figyelmét is, megjelentették 
angolul.  Ha jól tudom pár évre rá török nyelven is kiadták ezt a könyvet, de 
arról már hivatalos értesítést nem kaptam, mert ez már az angol kiadó üzlete 
volt. 

A Műszerügyi Szolgálatnál a legnagyobb 
feladatom a nagy értékű műszerek országos 
adatbázisának megtervezése és 
megszervezése volt.  A kidolgozott rendszer 
az Országos Műszernyilvántartás olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy az ENSZ 
Iparfejlesztési Szervezete (United Nations 
Industrial Development Organization, UNIDO) 
fejlődő országoknak bevezetésre ajánlotta.  

Jómagam szakértőként több hónapos 
kiküldetések során Pakisztánban és 
Malawiban irányítottam a rendszer 
adaptálását. 

 

Cégemnél 2001-ben kezdtük meg a Műszeroldal Internet portál tervezését és 
létrehozását. Ez a projekt az első perctől kedve életképesnek bizonyult és az ma 
is, a mindenkit érintő gazdasági válság ellenére. 

Kábelekkel 2008 körül kezdtem foglalkozni, az első perctől kezdve saját utat 
járok, szembe menve a divatos technológiáknak, kizárólag nagyon régen gyártott 
rézhuzalokból és természetes köpenyanyagokból készítek kábeleket.  

Igyekeztem átrágni magam a kábelekkel kapcsolatos szakirodalmi anyagokon, 
amelyek, ha őszinte akarok lenni nagyon sok mellé beszélést és ferdítést 
tartalmaznak. 

Úgy tartom a kábeleket nem eladni kell, hanem rendszerbe illesztve átadni. 
Ezért, ha egy mód van rá elviszem a kábeleket az érdeklődőkhöz, akár vidékre 
is, mert én is szeretem hallani, hogy milyen változást okoznak más és más 
rendszerekben. Ez a megoldás nemcsak a vevőnek előnyös, én magam is 
rengeteget tanultam és tanulok ezeken a helyszíni teszteken, ezt jól lehet 
hasznosítani a későbbi munkában. 

Szívesen beszélgetek érdeklődőkkel a kábelezés gyakorlati és elméleti 
kérdéseiről és én is szívesen hallgatom meg mások tapasztalatait. A kábelek 
látszólag az audio rendszerek legegyszerűbb elemei. De ez csak a látszat, a 
kábelek bonyolult elektronikus hálózatok, amelyek döntően meghatározzák a 
rendszerek hangját. 

http://muszeroldal.hu/

