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There are no translations availableEbben a cikkben szeretnÃ©k segÃ-tsÃ©get nyÃºjtani mindazoknak, akik Ã©pÃ-tÅ‘dobozos
makettek (kitek) vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡n tÃ¶rik a fejÃ¼ket. A legfontosabb dolog, hogy mindig merjÃ¼nk segÃ-tÃ©get kÃ©rni. A
MagyarorszÃ¡gon jelenleg elÃ©rhetÅ‘ kitgyÃ¡rtÃ³k sajnos az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben elÃ©g csapnivalÃ³ minÅ‘sÃ©get kÃ©pvis
amit mÃ©g tÃ¶rtÃ©nelmi hiteltelensÃ©ggel is sÃºlyosbÃ-tanak, mindezt sokszor horribilis Ã¡ron. Ennek ellenÃ©re vannak olyan
dobozos kitek is, amik megfelelÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ±ek, minimÃ¡lis javÃ-tÃ¡ssal szÃ©p hajÃ³ kÃ©szÃ-thetÅ‘ belÅ‘lÃ¼k. Ebben a cikkb
teljessÃ©g igÃ©nye nÃ©kÃ¼l â€“ Ã¡ttekintjÃ¼k a Ã©pÃ-tÅ‘doboz palettÃ¡t annak Ã©rdekÃ©ben,hogy mindenki megfelelÅ‘en tu
vÃ¡lasztani: megismerkedÃ¼nk a legismertebb gyÃ¡rtÃ³kkal kÃ-nÃ¡latuk, kitjeik minÅ‘sÃ©ge Ã©s Ã¡rszÃ-nvonala alapjÃ¡n, illetve
kitekintÃ¼nk a MagyarorszÃ¡gon nem forgalmazott kitekre Ã©s beszerzÃ©si lehetÅ‘sÃ©geikre is.
A kiteket elÅ‘szeretettel vÃ¡sÃ¡roljÃ¡k olyan makettezÅ‘k, akiknek nincs lehetÅ‘sÃ©ge fa megmunkÃ¡lÃ¡sÃ¡ra alkalmas
berendezÃ©seket telepÃ-teni otthon, esetleg anyagi forrÃ¡s, vagy akÃ¡r helyhiÃ¡ny miatt sem. Emellett elÅ‘fordulhat, hogy
valaki szeretne modellezni, de nem akar idÅ‘tlen idÅ‘ket rÃ¡szÃ¡nni egy tÃ¶rtÃ©nelmileg tÃ¶kÃ©letesen pontos modell
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re. A kitek Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz - mivel fÃ©lig-meddig elÅ‘kÃ©szÃ-tett Ã¡llapotban kapjuk az alkatrÃ©szeke
Ã¡ltalÃ¡ban egyszerÅ± kÃ©sziszerszÃ¡mok elegendÅ‘ek, nincs szÃ¼ksÃ©g speciÃ¡lis gÃ©pekre. Ha mÃ¡r eldÃ¶ntÃ¶ttÃ¼k, hog
szeretnÃ©nk vÃ¡sÃ¡rolni, Ã©pÃ-teni, a legfontosabb, hogy ne kÃ¶ltsÃ¼k hiÃ¡ba a pÃ©nzÃ¼nket. Egy teljesen kezdÅ‘, laikus
szÃ¡mÃ¡ra a szÃ©p dobozgrafikÃ¡val reklÃ¡mozott, drÃ¡ga fahajÃ³ kit egyben feltÃ©tlenÃ¼l jÃ³t is jelent, holott sajnos nem ez a
helyzet. ElÅ‘szÃ¶r is â€“ sÂ ez lenne a legfontosabb tanÃ¡cs â€“ mindig merjÃ¼nk segÃ-tsÃ©get kÃ©rni. Ezen az oldalon elÃ©g
modellezÅ‘ jelen van, akik mÃ¡r tÃ¶bb dobozos modellt is Ã©pÃ-tettek. Olyanok is, akik csak sajÃ¡t modellt Ã©pÃ-tettek tervrajz
alapjÃ¡n, tehÃ¡t biztosan tudnak segÃ-tsÃ©get nyÃºjtani.Â ElÅ‘szÃ¶r is, vegyÃ¼k kÃ©t csoportba a kitet vÃ¡sÃ¡rolni szÃ¡ndÃ©ko
akik pontosan tudjÃ¡k, hogy melyik hajÃ³ modelljÃ©t szeretnÃ©k megÃ©pÃ-teni, mÃ¡r â€žcsakâ€œ azzal kell megkÃ¼zdeniÃ¼k
igÃ©nyeik Ã©s pÃ©nztÃ¡rcÃ¡juknak megfelelÅ‘en az ideÃ¡lis modellt ki tudjÃ¡k vÃ¡lasztani. SzÃ¡mos ismert, nÃ©pszerÅ± hajÃ³
modelljÃ©t megtalÃ¡ljuk nagyon sok gyÃ¡rtÃ³ kÃ-nÃ¡latÃ¡ban, Ã¡m a minÅ‘sÃ©g Ã©s az Ã¡r rettenetesen nagy szÃ³rÃ¡sÃº. Akik
tudjÃ¡k pontosan, melyik hajÃ³ modelljÃ©t akarjÃ¡k megÃ©pÃ-teni, csak szeretnÃ©nek fahajÃ³ modellt Ã©pÃ-teni, azok szÃ¡mÃ
legfontosabb az lehet, hogy egy Ã¡ltalÃ¡ban megfelelÅ‘ minÅ‘sÃ©get produkÃ¡lÃ³, Ã©s azt megfelelÅ‘ Ã¡ron szÃ¡llÃ-tÃ³ cÃ©g mo
vÃ¡lasszÃ¡k. Ehhez is szeretne e cikk egy kis segÃ-tsÃ©get nyÃºjtani.Amikor kivÃ¡lasztjuk Ã¡lmaink hajÃ³jÃ¡nak Ã©pÃ-tÅ‘dobozÃ
boltban, az elsÅ‘ dolog, amire rÃ¡nÃ©zÃ¼nk a csodÃ¡latos dobozgrafika utÃ¡n, az az Ã¡rcÃ©dula. LÃ¡tva, hogy mÃ¡r a kÃ¶zepe
valÃ³sÃ¡gban 50-70 cm hosszÃºsÃ¡gÃº modellek Ã¡ra is tÃ¶bb tÃ-zezer forint, bizony Ã©rdemes lenne tudni, mire is
szÃ¡mÃ-thatunk az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡s sorÃ¡n. Ne legyenek illÃºziÃ³ink! KÃ©tsÃ©gtelen, hogy minden egyes vÃ¡sÃ¡rlÃ¡skor Ãºjabb
kelepcÃ©be csal a fogyasztÃ³i tÃ¡rsadalom, hiszen, ha utÃ¡naszÃ¡molunk, mennyi is lehet egykit elÅ‘Ã¡llÃ-tÃ¡si kÃ¶ltsÃ©ge (lÃ¡s
Szeibel LÃ¡szlÃ³: Ã‰pÃ-tÅ‘dobozos modellek tuningolÃ¡sa 1.-4. c. cikkeit), egyÃ©rtelmÅ±vÃ© vÃ¡lik, hogy a kitgyÃ¡rtÃ³k rendkÃ
nagy haszonnal dolgoznak. Mindehhez hozzÃ¡jÃ¡rul mÃ©g a kit alapanyagÃ¡nak minÅ‘sÃ©ge, ami megint csak a modellÃ©pÃ-tÅ
Ã©letÃ©t keserÃ-ti meg, amennyiben rossz, vagy akÃ¡r a gyÃ¡rtÃ³ Ã¡ltal rosszul megvÃ¡lasztott alapanyagokkal talÃ¡lja szemben
magÃ¡t az Ã©pÃ-tÃ©snÃ©l. A kit minÅ‘sÃ©gÃ©t tehÃ¡t, amennyire lehetsÃ©ges, vÃ¡sÃ¡rlÃ¡skor mindig ellenÅ‘rizni kell, sÂ figye
hogy csak akkor vÃ¡sÃ¡roljuk meg a kitet, ha megfelelÅ‘nek talÃ¡ljuk.Az fahajÃ³ modellezÃ©s a repÃ¼lÅ‘- Ã©s egyÃ©b mÅ±any
makettek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez kÃ©pest elhanyagolhatÃ³ rÃ©tegeket mozgat meg, tehÃ¡t elÃ©g egyszerÅ± lefedni az itthoni keresl
KevÃ©s gyÃ¡rtÃ³ kevÃ©s modellje Ã©rhetÅ‘ el a hazai boltok polcain, gyakran csak rendelÃ©sre szÃ¡llÃ-tanak kiteket. A
makettÃ©pÃ-tÅ‘ sokszor tehÃ¡t csak az itthoni kÃ-nÃ¡lat minÅ‘sÃ©gi szÃ-nvonalÃ¡val szembesÃ¼l, nem is gondolva arra, hogy
esetleg mÃ¡s gyÃ¡rtÃ³k kitjei hasonlÃ³ Ã¡ron sokkal jobb minÅ‘sÃ©get tudnÃ¡nak nyÃºjtani. A fÅ‘ akadÃ¡ly ezen az Ãºton persze
informÃ¡ciÃ³ hiÃ¡nya Ã©s a beszerezhetÅ‘sÃ©g problÃ©mÃ¡ja. Az informÃ¡ciÃ³ megszerzÃ©se ma mÃ¡r nem kihÃ-vÃ¡s, minden
bÃ¡torÃ-tanÃ©k, hogy merje hasznÃ¡lni az internetet ebben a tÃ©mÃ¡ban is. MinimÃ¡lis nyelvtudÃ¡ssal (gyakran mÃ©g ez is
szÃ¼ksÃ©gtelen) megtalÃ¡lhatja szÃ¡mos, idehaza nem forgalmazott kitgyÃ¡rtÃ³ honlapjÃ¡t, kÃ-nÃ¡latÃ¡t. A beszerezhetÅ‘sÃ©g
gondja is inkÃ¡bb csak vÃ©lt, mint valÃ³s, ugyanis szÃ¡mos kÃ¼lfÃ¶ldi internetes webÃ¡ruhÃ¡zban megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ak a
hajÃ³k kitjei, rÃ¡adÃ¡sul ezeket Ã©szszerÅ± postakÃ¶ltsÃ©ggel el is juttatjÃ¡k a vÃ¡sÃ¡rlÃ³hoz. Ez ma mÃ¡r az EurÃ³pai UniÃ³
terÃ¼letÃ©n belÃ¼l nem okozhat gondot, de biztonsÃ¡ggal vÃ¡sÃ¡rolhatunk akÃ¡r az EgyesÃ¼lt Ã•llamokbÃ³l is, persze onnan
tetemes postakÃ¶ltsÃ©ggel.ElÅ‘szÃ¶r is nÃ©zzÃ¼k meg az ismertebb (itthon jelenleg forgalmazott, illetve kÃ¼lfÃ¶ldrÅ‘l
beszerezhetÅ‘) kitgyÃ¡rtÃ³k kÃ-nÃ¡latÃ¡t. Ehhez a legjobb alapot egy Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡s szolgÃ¡ltathat, amely sorÃ¡n a
kÃ¶vetkezÅ‘ egyszerÅ± szempontokat vesszÃ¼k figyelembe:A gyÃ¡rtÃ³ kÃ-nÃ¡lata Ã©s az elÃ©rhetÅ‘ mÃ©retarÃ¡nyok. Ez mÃ¡
Ã¶nmagÃ¡bannagyon sokat elÃ¡rul a gyÃ¡rtÃ³rÃ³l, ugyanis: a gyÃ¡rtÃ³k a hajÃ³k Ã©pÃ-tÅ‘elemeitipari gÃ©pekkel tÃ¶megtermelik
kÃ¶ltsÃ©ghatÃ©kony megoldÃ¡s az, ha viszonylagkevÃ©s fÃ©le alkatrÃ©szt kell gyÃ¡rtani Ã©s azok minÃ©l tÃ¶bb kithez
megfelelÅ‘eklesznek. Ezt Ãºgy lehet kÃ¶nnyedÃ©n elÃ©rni, hogy az egyes hajÃ³k mÃ©retarÃ¡nyÃ¡tÃºgy vÃ¡lasztjÃ¡k meg, hogy
minÃ©l tÃ¶bb tÃ¶megtermelet alkatrÃ©sz legyen kÃ¶zelhelyes mÃ©retÅ±. SÅ‘t mi tÃ¶bb, a spÃ³rolÃ¡s az egyes maketteken bel
is Ã©rtendÅ‘, sokszor tÃ¶bbfÃ©le szÃ¼ksÃ©ges mÃ©ret helyett csupÃ¡n egyfÃ©lÃ©t kapunk a dobozban. Ez persze sokkal
egyszerÅ±bb megoldÃ¡s, mint kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ hajÃ³kat azonosmÃ©retarÃ¡nyban gyÃ¡rtani, amikor is ugyanabbÃ³l a tÃ-pusÃº
alkatrÃ©szbÅ‘l (pl. kormÃ¡nykerÃ©k, Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s tokok Ã©s fedelek, stb.)nagyon sokfÃ©le mÃ©retre lenne szÃ¼ksÃ©g, ha
terveknek megszeretnÃ©nek felelni.Â (A mÃ©retarÃ¡nyoktekintetÃ©ben a konvencionÃ¡lis arÃ¡nyokat tekintem mÃ©rtÃ©kadÃ³n
Ezek atÃ¶rtÃ©nelmi hajÃ³makettek esetÃ©ben kontinentÃ¡lis mÃ©rtÃ©kegysÃ©gekben 1:50 Ã©s 1:100.Az angolszÃ¡sz terÃ¼le
mÃ©rtÃ©kegysÃ©grendszere ettÅ‘l a mai napig eltÃ©r, itt amegfelelÅ‘ arÃ¡nyok 1/4 coll : 1 lÃ¡b, valamint 1/8 coll : 1 lÃ¡b. MiutÃ¡
lÃ¡b =12 coll, ezÃ©rt az elÅ‘bbi 1:48, az utÃ³bbi pedig 1:96 mÃ©retarÃ¡nynak felel meg. AzEgyesÃ¼lt Ã•llamokban igen elterjed
mÃ©g a 3/16 coll : 1 lÃ¡b (1:64) arÃ¡ny is,illetve sokszor talÃ¡lkozhatunk 1:75 mÃ©retarÃ¡nnyal is. Kisebb hajÃ³k
rÃ©szletesmodelljeinÃ©l 1:10, de akÃ¡r 1:15 Ã©s 1:25 arÃ¡nyok is elÅ‘rodulnak.Ã‰rtÃ©k/Ã¡r arÃ¡ny. Ha mÃ¡r az Ã¡tlagos magy
hÃ¡ztartÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra tetemesÃ¶sszeget szÃ¡nunk a kit megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡ra, nem lehet fontosabb szempont, minthogy a
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gyÃ¡rtÃ³ milyen minÅ‘sÃ©gÅ± kiteket Ã¡llÃ-t elÅ‘. EbbÅ‘l mÃ©rvadÃ³ lehet a kitalapanyagÃ¡nak minÅ‘sÃ©ge Ã©s helyes megvÃ¡
az elÅ‘re gyÃ¡rtottszerkezeti elemek (elsÅ‘sorban fÃ©m elemek, ormamentikÃ¡k) kidolgozottsÃ¡ga,minÅ‘sÃ©ge. Emellett a tervek
helyessÃ©ge, a mellÃ©kelt Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³rÃ©szletessÃ©ge, egyÃ©rtelmÅ±sÃ©ge, vagy akÃ¡r a csomagolÃ¡s is.A
kÃ¶vetkezÅ‘ tÃ¡blÃ¡zatban tehÃ¡t felsorolom:Â az ismertebb kitgyÃ¡rtÃ³kat;Â internetes honlapjukat (ahol ilyet nem talÃ¡ltam, ott
â€“ remÃ©nyeim szerint â€“ csaknem teljes kÃ-nÃ¡latukat Ã¡rusÃ-tÃ³ cÃ©gek honlapjait adtam meg, ezeket (i)-vel jelÃ¶ltem);Â a
szÃ©lessÃ©gÃ©t (kb. hÃ¡ny kitet forgalmaznak, a tÃ¡blÃ¡zatban DB oszloppal jelÃ¶lve, az Ã©rtÃ©k magyarÃ¡zata: 0 - 10 alatt, 1
Ã©s 25 kÃ¶zÃ¶tt, 2 â€“ 25 Ã©s 40 kÃ¶zÃ¶tt, 3 â€“ 40 modell fÃ¶lÃ¶tt van a vÃ¡lasztÃ©k);Â a hasznÃ¡lt mÃ©retarÃ¡nyokat;Â az
Ã¡rszÃ-nvonalat (1-olcsÃ³, 2-kÃ¶zepes, 3-drÃ¡ga). FelhÃ-vom a figyelmet, hogy ez csak egy Ã¡tlag, rÃ¡adÃ¡sul a beszerzÃ©si
forrÃ¡stÃ³l is fÃ¼gg, hogy mennyibe kerÃ¼lnek akitek; vÃ©gÃ¼l a tÃ¡blÃ¡zat vÃ©gÃ©n egyÂ teljesen szubjektÃ-v ajÃ¡nlÃ¡st
(0â€“pÃ©nzkidobÃ¡s,*-hasznÃ¡lhatÃ³,**-ajÃ¡nlott,***-kiemelkedÅ‘). Â Itt rÃ¶gtÃ¶n elÅ‘rebocsÃ¡jtanÃ¡m, hogy az ajÃ¡nlÃ¡s nem m
a sajÃ¡t, illetve mÃ¡sok tapasztalatÃ¡ra Ã©pÃ¼l csupÃ¡n.NÃ‰V / (NemzetisÃ©g)HOME PAGEAeropiccola /
(IT)http://www.euromodels.co.uk/classic/kits.htm(i)Amati (Victory Models) / (IT)http://www.amatimodel.comArtesanÃ-a
Latina / (ES)http://www.artesanialatina.netBilling Boats / (DK)http://www.billingboats.comCalderCraft (Nelsonâ€™s Navy)
/(UK)http://www.jotika-ltd.com (i)Constructo / (ES)http://www.bestrc.com/constructoCorel /
(IT)http://naturecoast.com/hobby/corel.htm(i)Euromodel (UK)Â http://www.euromodels.co.uk/classic/kits.htmMamoli /
(IT)http://mamolimodel.comMantua / Panart / Sergal / (IT)http://www.mantuamodel.comModel Shipways /
(US)http://www.modelexpo-online.com(i)OcCre (Ocio Creativo) /
(ES)http://www.occre.comÂ NÃ‰VDBMÃ‰RETARÃ•NYOKÃ•RAJÃ•NLÃ•SAeropiccola132,35,40,50,70,140,170 (hiÃ¡nyos)2**A
(Victory Models)316,35,50,60,72,80,100,3002**ArtesanÃ-a Latina3A hivatalos weboldal hibÃ¡s!10Billing
Boats312,15,20,25,30,33,35,40,45,50,60,67,72,75,90,1002**CalderCraft (Nelsonâ€™s
Navy)132,64,723**Constructo126,50,51,55,56,60,62,80,82,85,90,95,100,110,13510Corel140,50,60,64,75,96,98,1003*Eu
romodel070,753***Mamoli312,32,35,50,53,54,55,57,64,66,70,75,90,93,96,100,120,15010MantuaPanartSergal212,25,30,
35,40,43,45,50,60,75,90,98,100,120,15010116,28,30,47,62,75,78,842*142,45,47,49,50,60,77,78,1243*Model
Shipways23/4â€œ,1/2â€œ,3/8â€œ,1/4â€œ,3/16â€œ,5/32â€œ,1/8â€œ,3/32â€œ2***OcCre (Ocio
Creativo)215,30,45,46,50,53,54,60,65,70,80,85,90,1002**Â Â A fenti tÃ¡blÃ¡zatbÃ³l azonnal leolvashatÃ³ nÃ©hÃ¡ny
megÃ¡llapÃ-tÃ¡s. Ha egy kitgyÃ¡rtÃ³ tÃºl sok mÃ©retarÃ¡nyban gyÃ¡rt, azonban nincs tÃºlnagy vÃ¡lasztÃ©ka, az azt jelenti, hogy
viszonylag kevÃ©s fÃ©le tÃ¶megtermelt, elÅ‘regyÃ¡rtott elemet kÃ©szÃ-t, amit igyekszik minÃ©l tÃ¶bb kithez felhasznÃ¡lhatÃ³v
tenni. Ennek legegyszerÅ±bb mÃ³dja a mÃ©retarÃ¡ny olyan megvÃ¡lasztÃ¡sa, hogy a felhasznÃ¡landÃ³ elemek tÃ¶bbsÃ©ge
nagyjÃ¡bÃ³l megfeleljen a valÃ³sÃ¡gnak.TermÃ©szetesen ilyenkor a legritkÃ¡bb esetben kapunk jÃ³ modellt. Ã‰rdemes tehÃ¡t
inkÃ¡bb a kisebb vÃ¡lasztÃ©kÃº Ã©s kevÃ©s mÃ©retarÃ¡nnyal dolgozÃ³ cÃ©geket vÃ¡lasztani. A tÃ¡blÃ¡zatbÃ³l leolvashatÃ³ mÃ
gyÃ¡rtÃ³k Ã¡rszÃ-nvonala. Ha tehÃ¡t az elÅ‘zÅ‘ kÃ©t szempont alapjÃ¡n (vÃ¡lasztÃ©k, mÃ©retarÃ¡nyok) magunkban kialakÃ-tott
valamifÃ©le sorrendet a kitgyÃ¡rtÃ³krÃ³l, ezt ki kell egÃ©szÃ-teni mÃ©g a termÃ©keik Ã¡rszÃ-nvonalÃ¡val. TermÃ©szetesen a n
jÃ³ maketteket meg kell fizetni, azonban sajnos sokszor elÅ‘fordul, hogy egÃ©szen pocsÃ©k Ã©pÃ-tÅ‘dobozokÃ©rt is sok pÃ©n
fizetnÃ¼nk, vagy akÃ¡r az is, hogy Ã©ppensÃ©ggel csak egy kicsit jobb minÅ‘sÃ©gÃ©rt irreÃ¡lisan magas Ã¡rat kÃ©rnek.Â Az e
gyÃ¡rtÃ³k kÃ-nÃ¡latÃ¡nak Ã©s Ã¡rszÃ-nvonalÃ¡nak Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sa mellett nagyon fontos, hogy tudjuk, mire szÃ¡mÃ-thatun
amikor kibontjuk a dobozt. Ã‰ppen ezÃ©rt leÃ-rnÃ¡m a leggyakoribb sÃºlyos hibÃ¡kat, amelyek egyben sajnos â€žtrendâ€œ-ne
szÃ¡mÃ-tanak a kitek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l: Az alapanyag: a kitek tÃ¶bbsÃ©gÃ©nÃ©l a legrosszabb minÅ‘sÃ©gÅ±, legolcsÃ³bb
lemezbÅ‘l kapjuk a lÃ©zervÃ¡gott bordÃ¡kat Ã©s gerinclemezt. Sajnos ezek egy rÃ©sze eleve gÃ¶rbe, az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n
szÃ©tvÃ¡lnak a rÃ©tegek, csak a baj van velÃ¼k. A lÃ©zervÃ¡gÃ¡s pedig, bÃ¡r jÃ³l hangzik, kÃ©t alapvetÅ‘ hiÃ¡nyossÃ¡ggal is k
az alkatrÃ©sz helyessÃ©ge nem a lÃ©zervÃ¡gÃ¡son,hanem a terven mÃºlik. HiÃ¡ba vÃ¡g ki egy nem odaillÅ‘ alkatrÃ©szt a lÃ©z
mÃ¡sik, hogy a lÃ©zer megÃ©geti a fa felÃ¼letÃ©t, amit hosszas csiszolÃ¡ssal lehet eltÃ¡volÃ-tani. Ez maximum akkor lehet jÃ³
megoldÃ¡s, ha a hajÃ³ egÃ©sze festve lesz. TovÃ¡bbi Ã¡ltalÃ¡nos problÃ©ma a rossz minÅ‘sÃ©gÅ±, vagy az adott cÃ©lra rossz
megvÃ¡laszott faanyag: ez utÃ³bbi is gond, hiszen nincs Ã©rtelme egy zengzetes nevÅ± egzotikus kemÃ©nyfÃ¡t mellÃ©kelni
alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡snakâ€¦ ÃºgyanÃºgy a kÃ¼lsÅ‘ mahagÃ³ni palÃ¡nkozÃ¡s is ugyan nagy divat, de az estek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben
Ã©rtelmetlen. A mahagÃ³ni nehezen kezelhetÅ‘ anyag, porÃ³zus, szÃ-vja a ragasztÃ³t, mint a szivacs a vizet. Kellemetlen
vele dolgozni, hasad, reped, tÃ¶rik. A tÃ¶rtÃ©nelmi hÅ±sÃ©g tekintetÃ©ben pedig csak kevÃ©s helyen fordult elÅ‘, pl. a Karibtenger szigetein Ã©pÃ-tett spanyol galleonok ebbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek, de eurÃ³pai vagy Ã©szak-amerikai hajÃ³k aligha.Emellett
elvileg a modell Ã©pÃ-tÅ‘anyagÃ¡nak is mÃ©retarÃ¡nyosnak kellene lennie, persze a lÃ©nyeg a kezelhetÅ‘sÃ©g (pl EurÃ³pÃ¡ba
helyÃ¼tt tÃ¶lgyet hasznÃ¡ltak, de elÃ©g elvetemÃ¼lt Ã¶tlet lenne ebbÅ‘l makettet Ã©pÃ-teni...). A kitek tÃ¶bbsÃ©gÃ©nÃ©l a kr
rÃ©sz Ã¡ltalÃ¡ban aÂ â€žfittingâ€œ-ek, tahÃ¡t a dÃ-szÃ-tÃ©sek, s Ã¡ltalÃ¡ban a fÃ©m alkatrÃ©szek kÃ©rdÃ©se. ManapsÃ¡g Ã¡
ezeket az alkatrÃ©szeket Ã¶ntik. TÃ¶bbsÃ©gÃ©ben rossz Ã¶ntÅ‘formÃ¡kban, szintÃ©n a tÃ¶megtermelÃ©s szellemisÃ©gÃ©be
rossz alapanyagbÃ³l. SzÃ¡mos esetben lehet olyat lÃ¡tni, hogy egy rendkÃ-vÃ¼l dÃ-szes hajÃ³ rendkÃ-vÃ¼l drÃ¡ga kitje tele
van â€“ mÃ¡r bocsÃ¡nat â€“ fÃ©mhulladÃ©kkal (Wasa, Sovereign of the Seas, Royal Sovereign kitek). Ã“rmÃ³tlan torzÃ³k,
kidolgozatlan, arÃ¡nytalan, Ã¶ntÃ©si csonkokkal, sorjÃ¡val, illeszkedÃ©si hibÃ¡kkal bÅ‘ven ellÃ¡tott gyenge Ã³nÃ¶tvÃ¶zetekrÅ‘l v
szÃ³. Sok esetben pl a tattÃ¼kÃ¶r egy egybeÃ¶ntÃ¶tt fÃ©m lap, ami a gusztustalansÃ¡g netovÃ¡bbja egy fa hajÃ³n. Ezt azÃ©rt
tartom kritikus hibÃ¡nak, mert vÃ©gÃ¼l is a kit Ã¶sszeÃ©pÃ-tÅ‘je valamilyen Ã©rtelemben ezekÃ©rt vette meg a dobozt, hiszen
ezen dÃ-szek elÅ‘Ã¡llÃ-tÃ¡sa rendkÃ-vÃ¼l precÃ-z, aprÃ³lÃ©kos, hosszadalmas munkÃ¡t igÃ©nyelne. Ehhez kÃ©pest, szinte kiv
nÃ©lkÃ¼l Ã©lvezhetetlen, a szÃ©pen megÃ©pÃ-tett testet teljesen elrondÃ-tÃ³, tÃ¶rtÃ©nelmileg pedig abszolÃºt hiteltelen, a
mÃ©retarÃ¡nyokkal legtÃ¶bbszÃ¶r kÃ¶szÃ¶nÅ‘ viszonyban sem lÃ©vÅ‘ vackokat kapunk a dobozban. EzÃ©rt kÃ¡r pÃ©nzt kiadn
fentiek mellett szokÃ¡s mÃ©g csapnivalÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± Ã©s mennyisÃ©gÅ± kÃ¶telet mellÃ©kelni. Egy kisebb vitorlÃ¡shoz is le
6 fÃ©le kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ vastagsÃ¡gÃº kÃ¶tÃ©l kellene (inkÃ¡bb tÃ¶bb), ehelyett jÃ³, ha 2-3 fÃ©lÃ©t talÃ¡lunk a dobozokban, sÂ
vastagsÃ¡ga, szÃ-ne, Ã©s minÅ‘sÃ©ge szinte sose stimmel. SzÃ¡mos mÃ¡s problÃ©ma is van mÃ©g, ilyenek pl. az egyetlen vas
vÃ¡szondarab, mint vitorla, a rossz minÅ‘sÃ©gÅ± szegek, a szinte mindig helytelen Ã¡gyÃºk. Ez utÃ³bbi tipikus, nem csinÃ¡lnak
minden hajÃ³hoz megfelelÅ‘ mÃ©retet, Ã©s persze tÃ¶rtÃ©nelmileg helyeset meg vÃ©gkÃ©pp nem, inkÃ¡bb fÃ©nyes rÃ©zbÅ‘l
esztergÃ¡n nyomnak maximum 10 fÃ©le mÃ©retet Ã©s mindegyik dobozba tesznek olyat, ami mÃ©retre kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l megfel
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Az Ã¡gyÃºk lafettÃ¡it meg inkÃ¡bb csak mÃ©rtÃ©kkel emlegetem, ezeket az alacsonyabb minÅ‘sÃ©gÅ± gyÃ¡rtÃ³k esetÃ©n azon
kellene dobni, a doboz felnyitÃ¡sa utÃ¡n.A fent felsorolt hibÃ¡kra nagyon Ã©rdemes odafigyelni, amikor kit vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡n
tÃ¶rjÃ¼k a fejÃ¼nket. Ã‰rdemes kÃ¶rbejÃ¡rni a tÃ©mÃ¡t, tÃ¡jÃ©kozÃ³dni, mert kellemetlen meglepetÃ©sek sokasÃ¡ga Ã©rhet
hajomakett.hu-ra felrakott cikkÃ¼nkben kemÃ©ny kritikÃ¡t kapunk a hajÃ³ alapvetÅ‘ minÅ‘sÃ©gÃ©t (nem az Ã©pÃ-tÅ‘ Ã¼gyess
gondolok), illetve tÃ¶rtÃ©nelmi hitelessÃ©gÃ©t tekintve gyakorolottab, tapasztaltabb Ã©s tÃ¶bb ismerettel rendelkezÅ‘ Ã©pÃ-tÅ
azt esetleg rosszul Ã©rtelmezzÃ¼k. Amikor valaki ilyen kritikÃ¡t kap, jusson eszÃ©be, hogy a tapasztaltabbak nem
ellenÃ¼nk, hanem Ã©rtÃ¼nk Ã-rjÃ¡k a kritikÃ¡kat! A dolgunk nem megsÃ©rtÅ‘dni, hanem kijavÃ-tani a hibÃ¡t, a sajÃ¡t igÃ©nyein
szerint! TermÃ©szetesen nem vÃ¡rhatÃ³ el mindenkitÅ‘l, hogy tÃ¶kÃ©letes tÃ¶rtÃ©nelmi hÅ±sÃ©ggel akarja megÃ©pÃ-teni a
modelleket, de bizonyos minimÃ¡lis ismeretek, alapelvek betartÃ¡sa kÃ¶telezÅ‘, ugyanis bizonyos szint alatt nem
hajÃ³makett-Ã©pÃ-tÃ©srÅ‘l szÃ³l a dolog...]Nos, az eddig leÃ-rtak alapjÃ¡n bÃ¡torkodtam egy ajÃ¡nlÃ¡st Ã¶sszeÃ¡llÃ-tani. Az
ajÃ¡nlÃ¡s, mint azt korÃ¡bban Ã-rtam, szubjektÃ-v. TermÃ©szetesen nem minden doboz tartalmÃ¡t ismerem, sÅ‘t, jÃ³pÃ¡r
mÃ¡rkÃ¡val sem talÃ¡lkoztam mÃ©g â€žÃ©lÅ‘benâ€œ. Tapasztaltabbak Ã©s kezdÅ‘k meglÃ¡tÃ¡saira, interneten olvashatÃ³ vÃ©
alapozom, amit Ã-rok, de remÃ©lem â€“ sÂ ez a cÃ©l vezÃ©rel â€“ hogy segÃ-tsÃ©get tudok vele nyÃºjtani a teljesen kezdÅ‘k
szÃ¡mÃ¡ra.kategÃ³ria: nem ajÃ¡nlott gyÃ¡rtÃ³k. Sajnosaz elsÅ‘ fontos megÃ¡llapÃ-tÃ¡som, hogy a hazÃ¡nkban forgalmazott
kithajÃ³makettek tÃ¶bbsÃ©gÃ©nek megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sa nem mÃ¡s, mint pÃ©nzkidobÃ¡s. A minÅ‘sÃ©gimÃ©rce legaljÃ¡t az Artesa
Latina Ã©s Mamoli kitek jelentik,illetve ebbe a csoportba sorolnÃ¡m mÃ©g a Constructo-t Ã©s a Mantua-t is. Ezek agyÃ¡rtÃ³k a
legtÃ¶bb esetben tÃ¶bb, ha nem az Ã¶sszes fent ismertetett sÃºlyoshibÃ¡t elkÃ¶vetik. Ezeknek a gyÃ¡rtÃ³knak a kÃ-nÃ¡lata kb.
olyan szÃ©les, mintamennyi fÃ©le mÃ©retarÃ¡nyban gyÃ¡rtanak. Ez azt jelenti, hogy a lehetÅ‘legkevesebb, legvacakabb
tÃ¶megtermelt alkatrÃ©szt dobÃ¡ljÃ¡k bele a bodozokbaegy-kÃ©t marÃ©k fa kÃ-sÃ©retÃ©ben. MÃ¡r maguk a tervrajzok
semhasznÃ¡lhatÃ³akÂ komolyabbÃ©pÃ-tÃ©sre, a tÃ¶rtÃ©nelmi hitelessÃ©grÅ‘l szÃ³ sincs. Az alatrÃ©szek nÃ©ha egÃ©szenig
vannak dolgozva (pÃ¡ntok, csigÃ¡k, stb.), csak sajnos atÃ¡nytalanok Ã©s nem illenek azadott hajÃ³ra.kategÃ³ria: a
hasznÃ¡lhatÃ³, javÃ-thatÃ³ kitek, tehÃ¡t azok, ahol mÃ¡r vanannyi elÅ‘nye a kitnek, hogy esetleg csak nÃ©hÃ¡ny
alkatrÃ©sz(tÃ-pus)cserÃ©jÃ©vel, javÃ-tÃ¡sÃ¡val, a tervek kicsi mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡val kielÃ©gÃ-tÅ‘ eredmÃ©nytlehet elÃ©rni illetve
alapot kÃ-nÃ¡lnak egy szÃ©p, helyes makettelkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez. Ezek a kitek nÃ©ha mÃ©g szenvednek az elÅ‘zÅ‘ kategÃ³ria
de mÃ¡r nem olyan nagy arÃ¡nyban. A Panart, Sergal Ã©s a Corel kitjei ezek, amikitthon szintÃ©n elÃ©rhetÅ‘ek, Ã©s egÃ©sz jÃ
alapot szolgÃ¡ltatnak egy-egyhajÃ³modell megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©nek. Az alapanyagok minÅ‘sÃ©gÃ©re itt mÃ¡r nem szokottpanasz l
de a mÃ©retarÃ¡nyok itt is eklektikusan vÃ¡ltoznak, ami nem jÃ³,mert Ã-gy nem lehet egy standard mÃ©retarÃ¡nyÃº modell
mellÃ© tenni,Ã¶sszehasonlÃ-thatatlan lesz. TalÃ¡n mindhÃ¡rom gyÃ¡rtÃ³ esetÃ©n igaz hogy elÃ©ggÃ©drÃ¡gÃ¡k a modellek a
minÅ‘sÃ©ghez kÃ©pest. Az Ãºgynevezett dÃ-szÃ-tmÃ©nyek kivÃ©telnÃ©lkÃ¼l frÃ¶ccsÃ¶ntÃ¶tt fÃ©m fÃ¶rmedvÃ©nyek. LÃ¡tta
pÃ©ldÃ¡t arra, hogyvalaki alapnak vÃ¡sÃ¡rolta meg a hajÃ³t, a dÃ-szÃ-tÃ©seket azonnal kidobta Ã©smind helyett sajÃ¡tot kÃ©sz
(pl. Bill Short: Sovereign of the Seas).TermÃ©szetesen az Ã¡r sem mindegy, gondoljuk meg, megÃ©ri-e szÃ©pen
megÃ©pÃ-tetthajÃ³nkat jelzÃ©s Ã©rtÃ©kÅ±, frÃ¶ccsÃ¶ntÃ¶tt femalkatrÃ©szek tÃ¶mkelegÃ©velelrondÃ-tani? AzÃ©rt lett ilyen a
ezen gyÃ¡rtÃ³k besorolÃ¡sa, mert csakjÃ³ alapokat nyÃºjtanak nagy hajÃ³khoz, de azt igen drÃ¡gÃ¡n teszik, mikÃ¶zbendÃ-szes
hajÃ³k kitjeit adjÃ¡k el ormÃ³tlan, gusztustalan frÃ¶ccsÃ¶ntÃ¶tthulladÃ©k-dÃ-szÃ-tmÃ©nyekkel.KategÃ³ria, ajÃ¡nlott
gyÃ¡rtÃ³k.TÃ¶kÃ©letes kit (Ã©s tÃ¶kÃ©letes modell egyÃ¡ltalÃ¡n) nem lÃ©tezik, de vannakolyan gyÃ¡rtÃ³k, akiknek a kitjei â€žm
pÃ©nzÃ¼ketâ€œ: vagy drÃ¡gÃ¡n, denagyon jÃ³ kiteket adnak ki (pl. Amati, Victory Models sorozat â€“ HMSGranado), vagy rela
olcsÃ³n nagyon kevÃ©s javÃ-tÃ¡st igÃ©nylÅ‘eket, jÃ³alapanyagminÅ‘sÃ©ggel (Billing Boats, OcCre). Sajnos ebbÅ‘l itthon csak
azAmati modellek elÃ©rhetÅ‘ek, illetve esetleg a Billing Boats. Az Amatisokszor pÃ©ldaÃ©rtÃ©kÅ± kitekkel Ã¡ll elÅ‘, az alapanya
rendben van, szÃ¡mos Ã©s szÃ¡mtalankiegÃ©szÃ-tÅ‘vel, kÃ¼lÃ¶n megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ anyaggal is rendelkeznek.
TermÃ©szetesenaz ornamentikÃ¡k terÃ¼letÃ©n kÃ¶zel sem ideÃ¡lis, de legalÃ¡bb mÃ©retarÃ¡nyos,esztÃ©tikus, sÅ‘t
esetenkÃ©ntÂ tÃ¶rtÃ©nelmileg helyes dÃ-szÃ-tmÃ©nyeket is kÃ©pesek kÃ©szÃ-teni. AmÃ©retarÃ¡nyok kezdenek helyre kerÃ¼
elÅ‘szeretettel alkalmazzÃ¡k az1:60-at, sok kitjÃ¼k kÃ©szÃ¼l 1:50-ben Ã©s 1:100-ban is. A tervrajzok minÅ‘sÃ©gevÃ¡ltozÃ³, ne
tÃºl bÅ‘beszÃ©dÅ±ek, de tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben jÃ³ tervrajzok. TemÃ©szetesen atÃ¶megtermelÃ©s adta korlÃ¡tok jelen vannak, de
Ã©rezhetÅ‘en kevÃ©sbÃ©, mint azelÅ‘zÅ‘ kategÃ³riÃ¡knÃ¡l. ElÃ©g szÃ©les paletta Ã¡ll rendelkezÃ©sre, tÃ©mavÃ¡lasztÃ¡stekin
SzÃ¡mos tÃ¶rtÃ©nelmi kor hÃ-res Ã©s kevÃ©sbÃ© hÃ-reshajÃ³tÃ-pusÃ¡nak replikÃ¡jÃ¡t Ã¡rusÃ-tjÃ¡k. KiemelkedÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ
vannak,ez a Victory Models nevÅ± alsorozat, ahol tÃ¶bb teszt szerint is igenkiemelkedÅ‘t alkottak. A leÃ-rÃ¡sok,
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³k szintÃ©ntisztessÃ©gesek, de ne feledjÃ¼k el, hogy ez nem egy olcsÃ³ kitgyÃ¡rtÃ³, mÃ©gis,szÃ¡m
vÃ©lemÃ©ny szerint megÃ©ri megvenni a kitjeiket, Ã©s van is mibÅ‘lvÃ¡lasztani. TulajdonkÃ©ppen aki nem ragaszkodik a
konvencionÃ¡lismÃ©retarÃ¡nyokhoz, annak a szÃ¡mÃ¡ra ideÃ¡lis vÃ¡lasztÃ¡s lehet. Ebbe a csoportbatartozik mÃ©g a hazÃ¡nkba
szintÃ©n elÃ©rhetÅ‘ Corel, szintÃ©n nem olcsÃ³ kitekgyÃ¡rtÃ³ja, ez a mÃ¡rka a viszonylag kis vÃ¡lasztÃ©ka Ã©s helyesmÃ©reta
miatt kerÃ¼ltebbe a csoportba, a minÅ‘sÃ©gen felÃ¼l, termÃ©szetesen. A dÃ¡n Billing BoatsrendkÃ-vÃ¼l patinÃ¡s, esztÃ©tikus
megjelenÃ©sÅ± kiteket dob piacra, sokpozitÃ-vummal. SzintÃ©n nem olcsÃ³, de elÃ©rhetÅ‘ Ã¡rÃº kitek, bÃ¡r meglehetÅ‘senkics
vitorlÃ¡shajÃ³ vÃ¡lasztÃ©kuk. A csoportba tartozik mÃ©g 3 kevÃ©sbÃ©ismert Ã©s itthon nem is forgalmazott mÃ¡rka,Â a spany
OcCre, az olasz Aeropiccola Ã©s az angolCalderCraft. Az OcCre hajÃ³ mellett hintÃ³modellekkel is foglalkozik,
azÃ©rdekessÃ©g kedvÃ©Ã©rt. FelsÅ‘ kÃ¶zepes Ã¡rszÃ-nvonalat kÃ©pvisel, csak spanyolvitorlÃ¡sok kitjeit Ã¡rulja, nagyon esztÃ
kiegÃ©szÃ-tÅ‘kkel. A faragÃ¡sok,ornamentikÃ¡k esztÃ©tikusak, rÃ©szletesek. MegjelenÃ©sÃ©ben ezek a kitekleginkÃ¡bb az
ArtesanÃ-a Latina kitekhez hasonlÃ-tanak, ennek a gyÃ¡rtÃ³nak isnehÃ©z lesz leszokni a mahagÃ³nirÃ³l. A CalderCraft kitek
jÃ³szerivel angolhajÃ³k kitjei, megfelelÅ‘ minÅ‘sÃ©gben. A Nelsonâ€™s Navy sorozatuk 15 db angolhajÃ³ azonos mÃ©retarÃ¡ny
makettjÃ©bÅ‘l Ã¡ll, nagyon impozÃ¡ns sorozat, bÃ¡resetenkÃ©nt az azonos hajÃ³k kÃ¶zÃ¼l pl. az Amati-t ajÃ¡nljÃ¡k inkÃ¡bb.
AprÃ³hibÃ¡ik vannak, de ezektÅ‘l el lehet tekinteni Ã©s az Ã¡ruk sem vÃ©szes. AzAeropiccola gyÃ¡rrÃ³l tÃºl sok informÃ¡ciÃ³val
nem rendelkezek, korÃ¡bbanegÃ©szen kedveltek voltak a kitjeik.KategÃ³ria. KiemelkedÅ‘ minÅ‘sÃ©g. Ã‰rdekesmÃ³don a kiem
kategÃ³riÃ¡ba tartozÃ³ makettek egyike SEM elÃ©rhetÅ‘MagyarorszÃ¡gon, holott sok esetben ezt az Ã¡ruk nem indolkolja.Nem
feltÃ©tlenÃ¼l a legdrÃ¡gÃ¡bb a legjobb, de az biztos, hogy a kispÃ©ldÃ¡nyszÃ¡mban, kis vÃ¡lasztÃ©kkal dolgozÃ³ modellgyÃ¡ra
kitjei Ã¡ltalÃ¡ban jÃ³minÅ‘sÃ©gÅ±ek. RÃ¶gtÃ¶n ki kell emelni a Model Shipways nevÅ± gyÃ¡rtÃ³t, aki,lÃ©vÃ©n EgyesÃ¼lt Ã•llam
csupÃ¡n amerikai vitorlÃ¡shajÃ³k modelljeitgyÃ¡rtja, viszont abbÃ³l sokat, kÃ¶zel 40 fÃ©le hajÃ³modell vÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ meg.
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Akitek Ã¡ra nem tartozik a drÃ¡ga kategÃ³riÃ¡ba, viszont a minÅ‘sÃ©gÃ¼k kivÃ©teles.RÃ©szletessÃ©g, pontossÃ¡g jellemzi Å‘k
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³ helyettgyakorlatilag egy 60-70 oldalas kÃ¶nyvet mellÃ©kelnek minden dobozhoz, Ãºgy,hogy akÃ¡r
egy kezdÅ‘ is simÃ¡n eligazodik benne Ã©s Ã¶ssze tudja Ã¡llÃ-tani amakettet. Sajnos nehÃ©zkes beszerezni itthon, rÃ¡adÃ¡sul
EurÃ³pÃ¡ban szÅ±kkeresztmetszet lehet, hogy valÃ³szÃ-nÅ±leg kevÃ©s makettezÅ‘t Ã©rdekel â€žideÃ¡tâ€œaz amerikai vitorlÃ
tÃ¶rtÃ©nete. Az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³ik elejÃ©negyÃ©bkÃ©nt rÃ©szletes tÃ¶rtÃ©nelmi ismertetÃ©sek, valamint, korabe
fÃ©nykÃ©pek(ha lÃ©teznek), rajzok, stb. talÃ¡lhatÃ³ak. TovÃ¡bbi eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ³ az Euromodel. MindkettÅ‘ kisvÃ¡lasztÃ©kkal
kevÃ©s mÃ©retarÃ¡nnyal dolgozik. Kitjeik kÃ¶zÃ¶tt egÃ©szen komoly irodalommalrendelkezÅ‘ XVIII. szd-I vitorlÃ¡sok kicsinyÃ-t
mÃ¡sai szerepelnek,termÃ©szetesen nem Ã©ppen olcsÃ³n.Az egyes elÃ©rhetÅ‘ kit mÃ¡rkÃ¡k ajÃ¡nlÃ¡sa mellett fontosnak tartom
azt is,hogy az ajÃ¡nlÃ¡s szemÃ©lyre szabott legyen, kinek-kinek igÃ©nyei Ã©s pÃ©nztÃ¡rcÃ¡ja szerint. Ezek alapjÃ¡n:- ha
mindÃ¶ssze egy esztÃ©tikus makettre vÃ¡gynuk,ami szobÃ¡nk dÃ-sze lehet, azonban (remÃ©lhetÅ‘leg egyelÅ‘re) nem Ã©rdeke
mÃ©retarÃ¡ny, a tÃ¶rtÃ©nelmi hitelessÃ©g, tehÃ¡t csak egy szÃ©p hajÃ³t szeretnÃ©nk,akkor is szem elÅ‘tt kell tartanunk, hogy
feltehetÅ‘leg nem egy csomÃ³ pÃ©nz elkÃ¶ltÃ©sÃ©vel, illetve kÃ-nszenvedÃ©sek ÃºtjÃ¡n kÃ-vÃ¡njuk megvalÃ³sÃ-tani, hanem a
alkotÃ¡s Ã¶rÃ¶mÃ©vel. MÃ¡r ebben az esetben is az ajÃ¡nlott kategÃ³riÃ¡bÃ³l vÃ¡logassunk, ha tehetjÃ¼k. Nagyobb hajÃ³k (Ã©
persze elÃ©g rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ idÅ‘ Ã©s megfelelÅ‘en mÃ©ly pÃ©nztÃ¡rca!) esetÃ©n a hasznÃ¡lhatÃ³ kategÃ³ria is megfel
Ha tÃ¶bb hajÃ³t is Ã©pÃ-teni szeretnÃ©nk mÃ©g, gondolkodjunk el a mÃ©retarÃ¡nyon. Az egymÃ¡s mellÃ© Ã¡llÃ-tott Ã¶sszevis
mÃ©retarÃ¡nyÃº hajÃ³k nem mutatnak jÃ³l, nem lehet Ã©rzÃ©keltetni az arÃ¡nyokat. Ã‰rdemes a standard, de lagalÃ¡bbis azon
mÃ©retarÃ¡nyÃº hajÃ³kban gondolkodni, olyan mÃ©retarÃ¡nyokban, ami sokszor elÅ‘fordul sok gyÃ¡rtÃ³nÃ¡l. Az ajÃ¡nlott
kategÃ³ria itt is megfelelÅ‘.- Ha a mÃ©retarÃ¡ny Ã©s az esztÃ©tika mellett a tÃ¶rtÃ©nelmi hÅ±sÃ©g is szÃ¡mÃ-t, akkor mÃ¡r ne
dolgunk van. TermÃ©szetesen ilyenkor szÃ¼ksÃ©ges a megfelelÅ‘ irodalom olvasÃ¡sa, a referenciaanyagok gyÅ±jtÃ©se,majd
az ennek legjobban megfelelÅ‘ kit kivÃ¡lasztÃ¡sa, amit fel is javÃ-thatunk igÃ©ny szerint. Az a jÃ³, ha minÃ©l kevesebb
terÃ¼leten sÃºjtanak bennÃ¼nket a tÃ¶megtermelÃ©s hÃ¡tulÃ¼tÅ‘i, sÂ a pÃ©nzÃ¼nkÃ©rt egy relatÃ-ve jÃ³ alapot kapunk. Az
jÃ¡nlott kategÃ³ria hajÃ³i sok esetben mÃ¡r kÃ¶zel vannak ehhez, mÃ©g a kiemelkedÅ‘ kategÃ³ria bizonyos darabjai a
megfelelÅ‘ Ã¡r megfizetÃ©se ellenÃ©ben szinte tÃ¶kÃ©leteset nyÃºjtanak.[ElÅ‘fordulhat, hogy mÃ©g a legpontosabban visszaad
kit sem elÃ©gÃ-ti ki igÃ©nyÃ¼nket. Ha elmegy valaki a National MaritimeMuseum-ba, vagy a Museo Naval Madrid-ba, vagy a
MusÃ©e de la Marine-ba PÃ¡rizsban, hazafelÃ© jÃ¶vet mÃ¡r biztos ott motoszkÃ¡l majd benne, hogy kellene admiralitÃ¡s
(admiralty, azaz bordÃ¡s-palÃ¡nkos, teljesen hÅ± szerkezetÅ±) hajÃ³t Ã©pÃ-teni. SzÃ¡mukra is van kit megoldÃ¡s, ha nem
rendelkeznek otthon az egyes bordÃ¡k egyÃ©ni megmunkÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges fÅ±rÃ©sz- Ã©s csiszolÃ³gÃ©ppel. A
szÃ¡zadmillimÃ©ter pontos bordÃ¡k Ãºn. "timbering set" keretÃ©ben (csak faanyag) megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ak bizonyos speciÃ¡lis
gyÃ¡rtÃ³knÃ¡l. TermÃ©szetesen a kÃ-nÃ¡lat rendkÃ-vÃ¼l kicsi, sok esetben mindÃ¶ssze 2-3 hajÃ³ admiralty kitje Ã©rhetÅ‘ el eg
egy gyÃ¡rtÃ³nÃ¡l. Az Ã¡rak meglepÅ‘ mÃ³don vÃ¡ltozatosak, mindenesetre bÅ‘ven Ã¶sszevethetÅ‘ek egyPanart/Sergal 100 ezer
foritos kit Ã¡rÃ¡val. Vajon melyik Ã©ri meg jobban?]SpeciÃ¡lis, admiralty kitek pl. Harold Hahn:
http://www.dlumberyard.com/Hahn/HaroldHahn.htmÂ ElÃ©rhetÅ‘sÃ©g, beszerzÃ©si lehetÅ‘sÃ©gek:Ahogyan azt korÃ¡bban mÃ
Ã-rtam, MagyarorszÃ¡gon, elsÅ‘sorban Budapesten elÃ©rhetÅ‘ nÃ©hÃ¡ny makettbolt polcain, illetve internetes webbolokban
szÃ¡mos gyÃ¡rtÃ³ kÃ-nÃ¡lata. Mivel nem nagy a tolongÃ¡s ezekÃ©rt a makettekÃ©rt, ezÃ©rt gyakran gyÃ©r a vÃ¡lasztÃ©k, illetv
rendelÃ©s ÃºtjÃ¡n lehet hozzÃ¡jutni. Ilyen portÃ¡l pl. a http://www.fabulis.huÂ ,ahol fÅ‘leg elÅ‘rendelhetÅ‘ek a kitek. Sajnos
ahogyan emlÃ-tettem, igen gyatra gyÃ¡rtÃ³k kitjeit lehet megrendelni, a legalacsonyabb minÅ‘sÃ©geket, ezÃ©rt a kitek
beszÃ¡llÃ-tÃ¡sa kÃ©tsÃ©ges (jÃ³magam 1 Ã‰VET vÃ¡rtam, mire megjÃ¶tt a Mamoli Gretel-je hiÃ¡nytalanul, ami egy kis doboz 1
marÃ©k fÃ¡val 18 ezer forintÃ©rt). TermÃ©szetesen ez nem a forgalmazÃ³ hibÃ¡ja volt, de ezt a megoldÃ¡st senkinek nem
javaslom. A boltokban az egyes kitek pedig lehet, hogy Ã©vek Ã³ta ott porosodnak mÃ¡r, lehetsÃ©ges, hogy azÃ³ta ÃºjÃ-tott is
a cÃ©g a dobozon, kijavÃ-tott valami hibÃ¡t. Az ÃºjdonsÃ¡gok pedig gyakran elÃ©rhetetlenek. Ilyen mÃ³don Ã©n a belfÃ¶ldi
vÃ¡sÃ¡rlÃ¡st alapvetÅ‘en nem tÃ¡mogatom. Kis vÃ¡lasztÃ©k, megbÃ-zhatatlan beszÃ¡llÃ-tÃ¡s, rossz gyÃ¡rtÃ³k, magas Ã¡rak.
Mindemellett megjegyeznÃ©m, ami az ajÃ¡nlÃ¡sbÃ³l is talÃ¡n kitÅ±nik: a magyar kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek el lehet adni drÃ¡gÃ¡n a
legrosszabb kiteket is,akkor meg miÃ©rt hoznÃ¡nak ide elÃ©rhetÅ‘ Ã¡rÃº, minÅ‘sÃ©gi dobozokat?!Ehelyett szorgalmazom
mindenki szÃ¡mÃ¡ra az internet hasznÃ¡latÃ¡t. BÃ¡rmely bank ad ki dombornyomott bankkÃ¡rtyÃ¡t, vagy Ã©ppen speciÃ¡lis
internetes vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sra lÃ©trehozott kÃ¡rtyÃ¡t, melynek segÃ-tsÃ©gÃ©vel biztonsÃ¡gosan lehet vÃ¡sÃ¡rolni az interneten
keresztÃ¼l. SzÃ¡mos jobbnÃ¡l jobb modellbolt lÃ©tezik, melyek valÃ³ban leszÃ¡llÃ-tjÃ¡k a kÃ-vÃ¡nt makettet, termÃ©szetesen a
postakÃ¶ltsÃ©g esetenkÃ©nt nem olcsÃ³, lÃ©vÃ©n szÃ³ nagy bodozokrÃ³l. Ennek ellenÃ©re egy-egy, az ajÃ¡nott mÃ¡rkanevek
fÃ©mjelzett kit kicsit magasabb Ã¡ron is sokkal nagyobb Ã¶rÃ¶met hozhat kÃ©szÃ-tÅ‘jÃ©nek, mint a gyengÃ©bb, Ã©s csak
elhanyagolhatÃ³an olcsÃ³bb verziÃ³. Ã‰rdemes a jÃ³ modellek hÃ¡za tÃ¡jÃ¡n szÃ©tnÃ©zni, tÃ¶bb forgalmazÃ³nÃ¡l is. NyugatEurÃ³pÃ¡ban a makettboltok (is) rendesek, a termÃ©kek megÃ©rkeznek.KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 7 Ã©ve vÃ¡sÃ¡rolok interneten
keresztÃ¼l kÃ¼lfÃ¶ldrÅ‘l, Ã©s mÃ¡snak a hibÃ¡jÃ¡bÃ³l mÃ©g sohasem kÃ¡rosodtam meg. Ha egyszer kiprÃ³bÃ¡ljuk, Ã©s
megbizonyosodunk az internetes vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s biztonsÃ¡gÃ¡rÃ³l, hamar rÃ¡jÃ¶vÃ¼nk, hogy sok minden sokkal elÃ©rhetÅ‘bb, mint
az gondoltuk volna. A vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s biztonsÃ¡gossÃ¡ tehetÅ‘ felelÅ‘ssÃ©ggel (Ã¼gyelÃ¼nk, hogy adatainkat csak az arra
illetÃ©kesek kapjÃ¡k meg), erre lÃ©teznek megfelelÅ‘ internetes protokollok, melyek megbÃ-zhatÃ³ak. Ha valaki regisztrÃ¡lja
aÂ dombornyomott bankkÃ¡rtyÃ¡jÃ¡t a http://www.paypal.comÂ oldalon, gyakorlatilag biztonsÃ¡gosan fizethet, mivel ha olyan
oldalon, webboltban vÃ¡sÃ¡rol, akik paypal-t fogadnak el, akkor a fizetÃ©se sorÃ¡n az tÃ¶rtÃ©nik, hogy mi a bank felÃ© adunk
egy megbÃ-zÃ¡st, hogy ha a mÃ¡sik fÃ©ltÅ‘l jÃ¶n a kÃ©rÃ©s a paypal-rÃ³l, akkor fizesse ki neki az Ã¡ltalunk megadott Ã¶sszege
lÃ©nyeg, hogy a mÃ¡sik fÃ©l nem lÃ¡tja a banki adatainkat. A kÃ¡rtyÃ¡nkat kÃ¶zvetlenÃ¼lis hasznÃ¡lhatjuk, de ezzel vigyÃ¡znun
kell. Az internetes vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s sem jÃ¡r nagyobb kockÃ¡zattal, mintha Ã¡tvernek egy kÃ©szpÃ©nzes vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s sorÃ¡n
egytetszÅ‘leges boltban. A bankok kÃ¶zÃ¶tt meglehetÅ‘sen sok nyoma marad a tranzakciÃ³knak. A gyÃ¡rtÃ³ktÃ³l
kÃ¶zvetlenÃ¼l is lehet rendelni, ilyen esetekben a reklamÃ¡ciÃ³ pl. elÃ©ggÃ© rugalmas dolog, ha szÃ¼ksÃ©g van rÃ¡. Banki
Ã¡tutalÃ¡st csak vÃ©gsÅ‘ esetben hasznÃ¡ljunk, mivel ez elÃ©ggÃ© drÃ¡ga lehet, illetve kÃ©szpÃ©nz kÃ¼ldÃ©sÃ©t postÃ¡n SO
vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s tehÃ¡t biztonsÃ¡gossÃ¡ tehetÅ‘ interneten, de egy dolgot nem tudunk megkerÃ¼lni: ez pedig a nyelvtudÃ¡s. Sajnos
alapszinten mindenkÃ©ppen Ã©rteni kell angolul (vagy nÃ©metÃ¼l), ez nyitja meg a lehetÅ‘ legnagyobb utat az internet felÃ©. A
pÃ©nzforgalmi Ã¼gyleteink esetÃ©ben sem Ã¡rt, ha rÃ¡ tudunk kÃ©rdezni az eladÃ³ra e-mailben, el tudjuk intÃ©zni, ha valami
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problÃ©ma van. Ha mindezeknek hÃ-jÃ¡n lennÃ©nk, akkor meg kÃ©rjÃ¼nk meg egy ismerÅ‘stâ€¦Fontos megemlÃ-teni, hogy a
kitek mellett mÃ¡s dolgok is beszerezhetÅ‘ek, akÃ¡r tervrajzok, faanyagok Ã©s kiegÃ©szÃ-tÅ‘k is (Ã¡gyÃºk,korlÃ¡tbÃ¡bok, csigÃ¡
kÃ¶telek, stb), szintÃ©n Ã©rdemes ezeket is felkutatni. VÃ©gezetÃ¼l nÃ©hÃ¡ny hazai Ã©s kÃ¼lfÃ¶ldi webbolt linkje:1:
http://fabulis.hu2: http://www.mkmodell.hu 3: http://modellfutar.hu4: http://replica.hu5: http://www.amazon.de6:
http://www.moduni.de7: http://drexlers-modellbau.deÂ 8: http://online-hobbies.com9: http://www.krick-modell.de10:
http://www.cornwallmodelboats.co.ukÂ TennÃ©k mÃ©g egy kis kiegÃ©szÃ-tÃ©st. Mivel a kezdÅ‘ makettezÅ‘k leginkÃ¡bb a hÃ-r
kÃ¶ztudatban lÃ©vÅ‘ vitorlÃ¡shajÃ³k irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dnek elsÅ‘sÃ¶rban, ezÃ©rt kÃ¼lÃ¶n tÃ¡blÃ¡zatba szednÃ©k nÃ©hÃ¡ny ilye
alapjÃ¡n, hogy mely gyÃ¡rtÃ³k, milyen mÃ©retarÃ¡nyokban, s mennyiÃ©rt gyÃ¡rtjÃ¡k. A konkrÃ©t vÃ¡lasztÃ¡snÃ¡l termÃ©szetese
â€žkÃ¶telezÅ‘â€œ segÃ-tsÃ©get kÃ©rni tapasztaltabbaktÃ³l, hogy a megfelelÅ‘ kitet ki tudjuk vÃ¡lasztani. A csak sajÃ¡t modellt
tudnak segÃ-teni, hiszen a hajÃ³kat magukat nagy valÃ³szÃ-nÅ±sÃ©ggel ismerik, tehÃ¡t rÃ¡nÃ©zve egy-egy dobozgrafikÃ¡ra az
azonnal meg tudjÃ¡k mondani, hogy elvileg hasznÃ¡lhatÃ³-e a kit. MagyarorszÃ¡gi vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s esetÃ©n termÃ©szetesen a
legrosszabb taktika az eladÃ³tÃ³l segÃ-tsÃ©get kÃ©rni, hiszen egyrÃ©szt nem Ã©rt hozzÃ¡, mÃ¡srÃ©szt eladni akarâ€¦NÃ©zzÃ
a hajÃ³kat: Bounty, Cutty Sark,Mayflower, Santa Maria, Victory Ã©s Wasa. Ezen hajÃ³k kitjei - mivel az Ã©rdeklÅ‘dÃ©s elÃ©g
nagy rÃ¡juk - a kitgyÃ¡rtÃ³k tÃ¶bbsÃ©gÃ©nek kÃ-nÃ¡latÃ¡ban szerepelnek. Az alÃ¡bbi tÃ¡blÃ¡zatban lÃ¡thatÃ³, mely gyÃ¡rtÃ³ mil
mÃ©retarÃ¡nyban gyÃ¡rtja ezeket a maketteket Ã©s mennyiÃ©rt szerezhetÅ‘ek be. A tÃ¡blÃ¡zatban ez elsÅ‘ szÃ¡m az Ã¡r, ami e
forintban Ã©rtendÅ‘, illetve ha â€žEâ€œ van a vÃ©gÃ©n, akkor EurÃ³ban. AmÃ¡sodik a mÃ©retarÃ¡nyt mutatja, a harmadik ped
beszerzÃ©si forrÃ¡st (a fentebb megadott internetes modellboltok listÃ¡jÃ¡ban a megfelelÅ‘ szÃ¡mÃº. Ha tÃ¶bb szÃ¡m is van,
akkor tÃ¶bb helyen is kaphatÃ³ a modell.). Az â€žxâ€œ a hiÃ¡nyzÃ³ informÃ¡ciÃ³t jelÃ¶li (pl. az ArtesanÃ-a Latina modellek
mÃ©retarÃ¡nyai a honlapjukrÃ³l nem derÃ¼lnek ki, mert alapvetÅ‘en hibÃ¡s a hivatalos honlapâ€¦)Â Â BountyCutty
SarkMayflowerSanta MariaVictoryWasaAmati70/1:60/1Â 53/1:60/135/1:60/1Â Â Artesania
L.260E/x/x88/x/430/1:35/429/x/4480E/1:84/5Â Billing
Boats270E/1:50/6270E/1:75/6160E/1:60/6Â Â 270E/1:75/6Constructo35/1:50/2,330/1:90/2,336/1:65/2,318/1:100/2,366/1:95/
3Â CorelÂ Â Â Â 400E/1:98/6470E/1:75/6Mamoli51/1:64/1Â 32/1:70/165/1:50/1124/1:90/1
Â MantuaÂ Â Â 150E/x/7300E/1:98/7Â PanartÂ Â Â Â 110/1:78/1Â Sergal47/x/193/1:78/1Â Â 93/1:78/1233/1:60/1A fenti tÃ¡blÃ¡z
cikkben Ã-rt ajÃ¡nlÃ¡s, Ã¡ttekintÃ©s alapjÃ¡n mindenkire rÃ¡bÃ-zom, hogy kivÃ¡lassza a szÃ¡mÃ¡ra megfelelÅ‘ modellt, amennyib
a fenti hajÃ³k valamelyikÃ©t akarnÃ¡ megÃ©pÃ-teni.Â Ezzel zÃ¡rom is a kitgyÃ¡rtÃ³ cÃ©gek kÃ-nÃ¡latÃ¡nak, kitjeinek, illetve azo
tipikus elÅ‘nyeinek Ã©s hÃ¡rtÃ¡nyainak bemutatÃ¡sÃ¡t. RemÃ©lem, segÃ-tsÃ©get tudok nyÃºjtani mindazoknak, akik elsÅ‘ kitjÃ¼
vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡n tÃ¶rik a fejÃ¼ket, hogy ne ugorjanak be bÃ¡rminek (mint ahogy Ã©n tettem annoâ€¦). TÃ¶kÃ©letes modell vagy
nem lÃ©tezik, mindig mindegyiken lehet mÃ©g javÃ-tanivalÃ³t talÃ¡lni, a kÃ©rdÃ©s csak az, hogy egy Ã¡ltalÃ¡nos magyar
hÃ¡ztartÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra tetemes Ã¶sszeget jelentÅ‘ tÃ¶bb 10ezer forintÃ©rt egy hasznÃ¡lhatÃ³, szÃ©p, Ã©pÃ-tÅ‘je szÃ¡mÃ¡ra Ã¶
tevÃ©kenysÃ©get nyÃºjtÃ³, helyes modellt, vagy 2 marÃ©k fÃ¡t Ã©s egy zacskÃ³ frÃ¶ccsÃ¶ntÃ¶tt fÃ©met kapunk? MindazonÃ¡
remÃ©lem, sikerÃ¼lt â€žlerÃ¡ntanom a lepletâ€œ a fahajÃ³ kitekkel kapcsolatban kialakult Ã©lÅ‘ folklÃ³rrÃ³lâ€¦
JÃ³ Ã©pÃ-tÃ©st, hasznos idÅ‘tÃ¶ltÃ©st kÃ-vÃ¡nok!
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