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Turbinagépészek civilben

Nem sérült a feladatellátás

Az ISD Power Kft. erőművében elsősorban a társüzemekben keletkező hulladékgázok maradéktalan elégetésével
termelnek hőt, illetve gőzt, meleg vizet, amelyeket szolgáltatóként továbbítanak az ipari üzemeknek. Foglalkoznak
még turbólevegő előállításával is a kohó részére. A turbinagépészek munkájába, műszakok utáni mindennapjaiba
pillanthattunk be.

A tavalyi évről elmondható, hogy a világjárvány hatásainak következtében létrejövő változások komoly alkalmazkodást igényeltek a gazdaság minden szereplőjétől, így a
DUNAFERR-től, és a termeléshez kapcsolódóan a munkavédelmi szakterülettől is. A részletekről Móróné dr. Zupkó
Tímea munka- és egészségvédelmi főosztályvezető adott
összefoglaló tájékoztatást.

2. oldal

6. oldal

Tudományos fokozattal a DUNAFERR-ben Vérprofi amatőrök
Sokan talán nem is tudják, hogy a dunaferres kollektívában számos olyan munkatársunk van, akik tudományos fokozattal rendelkeznek. Munkájuk nagyon fontos a vállalat
szempontjából, kutatási eredményeik pedig széles szakmai
körben ismertek. Most induló sorozatunkban a „gyári tudósokat” mutatjuk be olvasóinknak.

Még 1971-ben hívta életre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséget (DLSZ) a szükség, illetve néhány lelkes sportoló,
ugyanis már akkor óriási érdeklődés övezte a munka utáni sportot. A kispályás foci napjainkban is a legnépszerűbb
mozgásformák közé tartozik. Városunkban e szabadidős és
tömegsport olyan szervezett formában működik, mint sehol
máshol az országban.

4. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

14. oldal

GYÁRI ÉLET
telesség, élményt találok benne.
Régebben eveztem, sárkányha
józtam, országos bajnokok vol
tunk. Második gyermekem szü
letése után elmaradt az evezés,
most a futás a sport számomra.
Mellette örök szerelem a mo
torozás nyaranként, már har
minchat éve – mesélt életéről,
miközben megálltunk egy üveg
ablakos helyiség mellett.

Izzó acél, parázsló ízek

Villamos erőmű
mint a Vasmű szíve
TURBINAGÉPÉSZEK CIVILBEN
Műszakkezdésre érkeztem
meg egy februári délutánon
az ISD Power Kft.
erőművébe, ahol Faragó
Zsolt termelésirányító várt
rám. A turbinagépészek
munkájára, műszakok utáni
mindennapjaira voltam
kíváncsi.
A szakembertől rövid össze
foglalót kaptam az erőmű
alapvető feladatáról, a több
évtizedes múltról. Hangsúlyoz
ta, hogy elsősorban a társüze
mekben keletkező hulladékgá
zok maradéktalan elégetésével
termelnek hőt, illetve gőzt,
meleg vizet, amelyeket szol
gáltatóként továbbítanak az
ipari üzemeknek. Foglalkoz
nak még turbólevegő előállí
tásával is a kohó részére. Kis
szünet tartott, majd megje
gyezte:
– A villamos erőmű a Vasmű
szíve…
Aligha
kérdőjelezhettem
volna meg a nyomatékos állí
tást. Nem először jártam itt,
de mindig is érdekes volt szá
momra, ahogyan az erőmű dol
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gozói munkahelyükre tekintet
tek. Valamiféle „elit” – nem tu
dok találóbb jelzőt – hangu
lat keringett az irodaházban, a
turbinák géptermében. Rögtön,
a bejáratnál szö
kőkút
csobo
gott, a folyosó
végén csak üveg
fal választotta el
a vezetők irodá
it. Művészi fotók, festmények,
elegáns bútorok érzékeltették
a színvonalat, amit maguknak
teremtettek.
Ma már nem csobog a
szökőkút viszont megmaradt
a múlt századi zöld árnyalat a
gépteremben. Ezzel együtt most
is lenyűgözött a végeláthatatlan
csőhálózat, a rengeteg fényes
csap, a számtalan műszer a tö
kéletes tisztaságú üveglapok
mögött.

Több mint munkahely
Egyenletes moraj jelezte a turbi
nák működését. Percek óta kö
vettem kísérőmet, Faragó Zsoltot, de senki mást nem láttam a
hatalmas csarnokban. Arra vár
tam választ tőle, miért maradt

majd harminc éven át első mun
kahelyén:
– Gépésztechnikusként vé
geztem 1992-ben. Mehettem
volna motoros rendőrnek is
Székesfehérvárra, követve szin
tén rendőr édesapámat, de vala
hogy érdektelennek tartottam.
Mindig is jó híre volt az erőmű
nek, így a tizenkilencedik szüle
tésnapomon, augusztus 27-én
munkába álltam. Jó kérdés, mi
ért maradtam, hisz tizenöt éven
át folyamatos műszakba jártam
– gondolkodott el. – Nemcsak
a szakma iránti szeretet tartott
itt, mert a turbinagépész is egy
szakma a sok közül. Azonban
itt egy termelési folyamat része
se, egy technológia fontos lánc
szeme lehetek. Szeretem az itte
ni kihívásokat, szeretek megfe
lelni nekik – mondta.
Van élete műszak után is, siet
a gyerekeiért, süt, főz, játszik
velük. Elárulta, az otthoni kihí
vások alig hagynak szabadidőt
számára:
– Most, hogy egyre több po
zitív visszajelzést kapok akár
egy zöldborsófőzelék ízéről is,
a sütés-főzés már nemcsak kö

Megérkezett Schreiber Gábor
turbinagépész, aki a műsza
kot a gépek között kezdte, majd
számítógépes monitorok előtt
folytatta. Ezen a hétfőn ketten
ügyeltek a turbinagépház za
vartalan működésére. Acélszer
kezeti technikusi végzettséggel
kezdett 1999-ben a Hideghen
germűben műszaki előkészítő
ként, majd váltott:
– Érdekelt a hegesztés, de
szerettem volna mást is csinál
ni. A darukarbantartásban is el
töltöttem hét évet. Dolgoztam
vállalkozóval, sokat utaztunk,
előfordult, hogy egy hétig nem
volt meló, persze pénz sem.
Megjártam a ranglétrát, mi
után 2012-ben ide kerültem.
Első munkahelyem az erőmű
nél a tápszivat�
tyú volt, majd a
fűtőállomás kö
vetkezett, mie
lőtt turbinagé
pész lettem. Itt jó
a pénz, elégedett vagyok a
fizetésemmel – magyarázta
megállapodottságát –, érdekesek
a műszaki kihívások. Ha adódik
egy probléma, be tudok avat
kozni. Most kicsit feszült a lég
kör nálunk is a vállalat nehéz
ségei miatt, de egymással nincs
bajunk – jegyezte meg, majd a
gyáron kívüli életéről beszélget
tünk. Észre sem vettem, és el
merültünk a chilipaprikák, a pa
radicsomok, szószok, fűszerek
világában.
– Szerettem az erőset, ke
restem valami izgalmasabb
ízvilágot annál, amit a bolti
chiliszószok nyújtottak. Elkezd
tem kitalálni, elkészíteni chili
alapanyagú szószokat. Ez a hob
bim, 2017 óta működtetem a

kézműves Erősch Chililabort.
Készítek édeset, fűszereset, le
csóalapú magyarosat, gyümöl
csöset, legendásan erőset is.
Magam találtam ki az ízeket,
a csomagolást, a matricákat,
mindent.
Saját nevelésű a feldolgozott
paprika, a napokban kezdem
lámpázni a növényeket, a nap
fényt utánozva, májusban lesz
a kiültetés, augusztustól októ
berig tart a betakarítás. Magam
nevelem a paradicsomokat és
termelem a vöröshagymát is.
Éjszakás műszak után biciklire
ülök, megyek öntözni – beszélt
szenvedélyéről, mely a folyama
tos műszak mellett egy máso
dik, talán az igazi élet...
Még az chiliszószokon is
visszaköszön a kötődés a Vas
műhöz. A formás üvegekbe zárt
erős(ch) ízcsodák többek között

az Izzó Acél, Rozsda, Pentelei
Parázs, Újvárosi Fojtogató né
ven ismertek és keresettek. Az
Erősch márkanévvel találkoz
tam már magam is a Szalkiszigeten havonta megrende
zett Dunai Kincses Kert terme
lői piacon.
– Támogat a család, elfogad
ták, hogy ez több, mint hobbi.
Imádom a piacot, jó előre üte
mezem a szabadságomat a pi
acnapokra – jegyzi meg Gábor.
– Itt közvetlenül bemutathatom
a kitalált ízeimet. Az emberek
megkóstolhatják,
véleményt
mondhatnak,
beszélgethe
tünk, kapcsolatot teremthetek.
Nekem ez a sikerélmény.

Patika a gyárban
Tanulságos és érdekes gépter
men keresztül jutottunk el a
kalorikus üzem turbófúvó gé
peihez. A nyersvasgyártáshoz
szolgáltatnak levegőt a 4. illet
ve 5. számú gé
pekkel. Évtizedes
korúak már ezek
a berendezések
is, de elődjeik, az
első három sor
számot viselők közel hetvenéve
sek, és van közöttük ma is mű
ködő.
– Ez egy patika a Vasmű sok
munkahelyéhez képest – muta
tott körbe Krisztián Imre turbi
nagépész. Elmondta, hogy 1998
óta dolgozik a Vasműben gépla

katos végzettséggel. A turbinák
közelébe 2003-ban került.
– Hosszú távon stabil mun
kahelynek tűnt a Vasmű.
Folyamatosan képeztem ma
gam. Igazán egyik helyen sem
számított, hogy mit kell csinál
ni. A kokszolóban kezdtem, ide
a villamos üzemből jöttem. Ég
és föld a különbség egyes üze
mek között – hangsúlyozta,
majd megszólalt a hangszóró.
Számomra érthetetlen utasítá
sokat kapott. Odalépett a kap
csolókkal teli falhoz, néhány
gombot megnyomott, majd
hozzám fordult:
– Nemrég vettem házat
Dunaföldváron, csinálgatom, ez
most kitölti a szabadidőm nagy
részét.
Műszakos társa, Homik
Gergely 2002-ben még felszolgá
lóként dolgozott az Igazgatóság

éttermében. Néhány évre sze
rencsét próbált Budapesten.
Váltott a vendéglátáson belül,
szakács lett. Nem volt egyszerű
fiatalként boldogulnia, s végül
a biztonságosabb megélhetést
választotta:
– Édesanyám a mentő
állomás mellett dolgozik, itt pe
dig édesapámmal dolgozhatok
együtt. A konverternél kezd
tem. Megszereztem az emelő
gépkezelői képesítést, majd
vizsgáztam nyomástartóedény
gépészként is, hogy szakmai
lag is közelebb kerüljek a mun
kámhoz. Korábban, 2000-2004
között már dolgoztam itt a nyá
ri szünetekben. Megkerestem
diákként egy hónapban har
minc-negyvenezer
forintot,
az ügyvezető kezet fogott ve
lem, és ez fontos volt számom
ra. Láttam, hogy itt lehet bol
dogulni. Később már ismerős
környezetbe jöt
tem. Mint leg
többen, én is táv
szivattyú gépész
ként kezdtem az
erőműnél, majd
fűtőállomásk e
zelő lettem, csak utána kerül
hettem ide. Fontos, hogy tur
binagépészként ismerjük az
egész üzemet – hangsúlyozta.
Hosszan sorolta, hogy mi min
dent kell tudniuk. Egy szám ra
gadt meg bennem: mintegy
2500 szerelvény, tolózár, szelep
működik az erőműben.
A beszélgetésben azért vis�
sza-visszatértünk a szakácsmes
terségre is:
– A mai napig szenvedé
lyem a főzés, ha lehetőség adó
dik, társaságnak szeretek főzni.
Egyébként meg a covid-járvány
mutatta meg igazán, hogy mi
lyen bizonytalan pálya a ven
déglátás – magyarázta.
Vitathatatlan, komoly érve
it humorral tompítottuk. Itt is
meleg van, akár egy konyhában.
Szabadidejében, akárcsak mun
katársa, Gergely is horgászni jár.
A gépterem után a természet
igazi kikapcsolódást nyújt, a ha
lak pedig sütve-főzve egyaránt
finomak…
Kaszás Éva
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ARCOK

Fémek a mikroszkóp alatt
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL A DUNAFERRBEN
Nem mindenkit köt össze a munkája
a vállalat összes területével,
így sokan talán nem is tudják,
hogy a dunaferres kollektívában
számos olyan munkatársunk
van, akik tudományos fokozattal
rendelkeznek. Munkájuk nagyon
fontos a vállalat szempontjából,
kutatási eredményeik pedig
széles szakmai körben ismertek.
Most induló sorozatunkban a
„gyári tudósokat” mutatjuk be
olvasóinknak.
Pezsgett az élet a DUNAFERR kutatóinté
zetében az ezredforduló éveiben. Számos
pályázati lehetőség ösztönözte korszerű
eszközök beszerzését, új típusú acélminő
ségek fejlesztését. Sok olyan kutatási pro
jekt valósulhatott meg, amelyekben tu
dományos fokozatot szerzett mérnökök
vettek részt. Emellett a termelésben is al
kalmazhatták hosszú évek alatt megszer
zett tudásukat.

mában. Foglalkoztak többek között a töb
bes fázisú acélok gyárthatóságával. Egy
nemzetközi projekt keretében pedig a fo
lyamatos öntéshez kapcsolódó szerkezet
vizsgálatokat végeztek. Jellemző az akko
ri kutatói környezetre, hogy a kutatóinté
zet több munkatársa tudományos fokoza
tot szerzett. Elismerően említette az azóta
sajnos elhunyt dr. Dénes Évát, a jelenleg is
ott dolgozó dr. Kardos Ibolyát és dr. Szabó
Andreát.

Tesztek és hibafeltárás
– Jó időszak volt, sok izgalmas lehetőség
gel, számos külső szakértővel, magas szín
vonalú eredményekkel – jegyezte meg,
majd hozzáfűzte: – A munkám azóta sem

A fémek érdekelték
Dr. Csepeli Zsolt, a DUNAFERR La
bor Nonprofit Kft. metallográfiai és
roncsolásmentes anyagvizsgáló főosztá
lyának vezetője 1997-ben, doktori vizsgá
ját követően választotta első munkahelyé
nek a DUNAFERR-t. Meglepett, ahogyan
elmesélte, hogy Kecskemétről, kohásza
ti gyökerek nélkül jelentkezett a Miskolci
Egyetemre:
– Édesapám építész volt, engem viszont
a fémek érdekeltek. Ezért is választottam
a kohómérnöki szakmát. Egyetemi tanul
mányaim során bekapcsolódtam a tanszéki
kutatómunkába, így felvételt nyertem a
nappali tagozatos doktoranduszképzés
re. Különösen érdekelt, és sokat is foglal
koztam a fémek szövetszerkezetének kép
elemzésével. A DUNAFERR Kutatóintézet
1997-ben vásárolt egy képfeldolgozó rend
szert. Hozzáértő szakembert kerestek, ál
lásajánlatot kaptam – foglalta össze rövi
den a kezdeteket.
Szakmailag izgalmas időszak kezdő
dött Csepeli Zsolt életében, több sike
res kutatási projektben vett részt az akkor
Innovációs Igazgatóság néven működő
szervezetben. A külső szakértő partnerek
között dr. Verő Balázst, valamint dr. Réger
Mihályt említette, akik ismert nevek a ha
zai és nemzetközi anyagtudományi szak
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változott negatív irányba. Továbbra is
szükségesek a mikroszkópos vizsgálatok a
DUNAFERR-nél. Jelenleg azonban nincse
nek olyan kutatás-fejlesztési pályázatok,
amelyeket a vállalat a mérete miatt meg
pályázhatna. Mostanában elsősorban zo
máncozáshatósággal kapcsolatos teszteket
és zárványvizsgálatokat végzünk, valamint
hibafeltáró vizsgálatokkal foglalkozunk.

Oktatás az egyetemen
Mindemellett megszerzett tudását, ipari
tapasztalatait továbbadja a következő ge
nerációnak is.
– Erre jó lehetőség az oktatómunka,
amelyet 2006 óta végzek a Dunaújvárosi
Egyetemen, részint, hogy a saját ismerete
imet is bővítsem. Részt veszek tananyag
fejlesztésben, ami szakirodalom feldol
gozásával is jár. Több acélipari K+F pro
jekt megvalósításában is közreműködhet

tem az egyetemen, mint például a nagy
teljesítőképességű szerkezeti anyagok ku
tatása. Az egyetem korszerű Gleeble
termomechanikus fizikai szimulátorával a
melegalakítás hatását vizsgáltuk acél szö
vetszerkezetekre – említett a folyamatos
szakmai fejlődéshez kapcsolódó, érdekes
momentumot.
Az oktatói munka velejárója a diákok
mentorálása, közöttük munka mellett dip
lomát szerző dunaferres kollégákról be
szélgettünk, hiszen konzulensként szá
mos színvonalas szakdolgozat elkészültét
támogatta.

Szakértőként Brüsszelben
A tudományos munka további területe
it érintve a szakember szerényen jegyez
te meg, hogy tizenöt éve működik közre
európai uniós acélipari pályázatok bírála
tában. Egy komoly szakmai szakértői csa
pat tagjaként általában Brüsszelben vesz
részt a beérkezett pályázatokat értékelő
értekezleteken. Azért is fontos ez a mun
ka számára, mert rálátást enged az euró
pai acélipari termékfejlesztésekre, törek
vésekre.
Laikusként felvetődött bennem a kér
dés, hogy mi újat lehet még megtudni a
több ezer éve használatban lévő acélról?
– Sok esetben látszólag apróbb
kutatások folynak a meglévő minősé
gek javítása érdekében. Végső soron na
gyobb teljesítményű acélminőségeket fej
lesztenek, amelyek olcsóbban előállítha
tók, miközben előnyösebb tulajdonságok
kal rendelkeznek.
Beszélgetésünk végén kitértünk a mun
kanapok utáni időre is, amiről szűkszavú
an csak annyit mondott dr. Csepeli Zsolt,
hogy a családi házas otthonában mindig
adódik teendő. Elhagyhatatlan kérdést tet
tem fel, miszerint folytatják-e gyermekei is
a pályáját?
– A lányom közgazdaságtant tanul
az egyetemen, a fiam még középiskolás,
de valószínű, hogy informatikai pályára
készül, mint nagyon sok fiatal manapság.
Váltottunk még néhány szót az anyag
tudományok
fontosságáról,
jövőbeni
hasznosságáról, dunaújvárosi jelenlété
ről is. Sajnálattal állapította meg, hogy az
anyagmérnöki pálya nem annyira népszerű
manapság a fiatalok körében…
K. É.

AKTUÁLIS

Acélipari trendek
az éghajlatváltozás
mérséklésére
ÚJ TECHNOLÓGIÁKKAL KÍSÉRLETEZNEK A GYÁRTÓK
Az acélgyártók szerte a világon olyan
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákat kutatnak és
kísérleteznek ki, amelyek képesek
radikálisan csökkenteni az acélgyártás
éghajlatváltozással kapcsolatos
hatásait. Részt vesznek olyan
kezdeményezésekben is, amelyek célja
a meglévő technológiák fejlesztése,
és az összes acélgyártó ugyanazon
szintre, az iparág vezető vállalatainak
hatékonysági szintjére hozása.
Az acéliparban keletkező CO2 jelentős része
a koksz és a szén (karbon), valamint a vasérc
nagyolvasztóban történő kémiai reakciójá
ból származik. Ezt az eljárást vasérc-reduk
ciónak nevezik, és eredményeként nyersva
sat (közel tiszta vasat) állítanak elő, amelyet
később acéllá alakítanak.
Az integrált vas- és acélművek az összes
előállított technológiai gázt visszavezetik a
termelési folyamatokba, hogy visszanyerjék a
hőt, és villamos energiát állítsanak elő, növel
ve ezáltal a hatékonyságot, csökkentve a külső
energiaigényt, és hatékonyan csökkentve az
üvegházhatású gázok kibocsátását.
A modern acélművek rendkívül energia
hatékonyak és a termodinamikai határaik kö
zelében működnek. A vezető gyakorlatok és
technológiák alkalmazása maximalizálja az
energiahatékonyságot és minimalizálja a CO2
-kibocsátást. Jelenleg nincs alternatív gyártási
eljárás a karbon vas- és acélgyártásban törté
nő felhasználásának helyettesítésére.

latok terjesztése, a versenyképesség veszélyez
tetése nélkül. A worldsteel tagjai a projektek
keretében, szakmai találkozókon és konferen
ciákon cserélnek információt, valamint szak
értői csoportok és bizottságok ülésein az in
nováció, a technológia, a környezetvédelem, a
nyersanyagok minőségének javítása, a termé
kek fenntarthatósága, valamint a biztonság és
az egészségvédelem témájában.

Az innovatív CO2 -csökkentési program

A jelenlegi modern acélüzemek esetében a már
elért jelentős energiamegtakarítások mellett a
meglévő technológiákkal a szén-dioxid-kibo
csátás további jelentős csökkentése nem lehet
séges. A Párizsi Egyezményben kitűzött célok
elérése érdekében újszerű technológiákat kell
kidolgozni az innováció és új termelési folya
matok feltárásával. Ma már a világon sok ígére
tes projekt indult el. Egyes projektek a kutatás
korai szakaszában, míg mások a kísérleti vagy a
demonstrációs szakaszban vannak. Noha cél
jaik hasonlóak, a megközelítések eltérnek, és az
alábbiak szerint osztályozhatók:
• Hidrogén mint redukálószer: kihagyja a
folyamatból a karbont, és hidrogént hasz
nál a vasérc redukciójára, ezáltal megaka
dályozva a CO2 képződését, miközben
H2O (víz) keletkezik.

Technológia- és vezető
gyakorlat transzfer
A worldsteel tagvállalatai a megoldás része
ként tekintenek a technológia- és vezető gya
korlat transzferre, így az összes nagy acélgyár
tó vállalatot a lehető leggyorsabban a legjobb
kategóriába emelve. A cél a vezető jó gyakor

Az acélgyártás dekarbonizációjának
három iránya

• Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCS):
tiszta és koncentrált CO2 -áramot hoz lét
re, amely összegyűjthető és tárolható.
• Szén-dioxid-leválasztás és -felhasználás
(CCU): a meglévő folyamatokból szár
mazó melléktermék-gázok összetevőit
felhasználja üzemanyagok vagy vegyipari
alapanyagok előállításához.
• Biomassza mint redukálószer: részlege
sen helyettesítheti a karbont.
• Elektrolízis: csökkenti a vasércfelhasználást.
Ezen technológiák mindegyikének szerepe
lesz a CO2-kibocsátás csökkentésében, és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom
alapvető eszközei lesznek. Nagyobb mértékű
megvalósításukhoz azonban nagy mennyisé
gű, megfizethető tiszta hidrogén, biomassza
és villamos energia szükséges, valamint kön�
nyű hozzáférhetőség a CO2 -szállító és -tároló
hálózatokhoz, ami a globális energiarendszer
alapvető átalakítását vonja maga után.
A worldsteel tagjai egy, a 2000-es évek
elején létrehozott globális technológiai in
novációs fórumon cserélhetnek informáci
ót projektjeikről, megosztják a fejlesztése
ket, a feltárt hiányosságokat vagy átfedése
ket a kutatásaikban.

„Step up” program a működési
hatékonyság javításáért
Amíg az áttörést hozó technológiákat kifejlesz
tik, a worldsteel-tagok, akik a globális acélter
melés több mint 80%-át képviselik, továbbra is
folyamatosan keresik a hatékonyság növelésé
nek lehetőségeit az energiafelhasználásban és
a terméktervezésben. Ezen erőfeszítések elő
mozdítása érdekében a worldsteel 2019-ben
elindított egy új „Step up” nevű programot,
amely ösztönzi és segíti az összes tagvállalatot
a leghatékonyabb működés elérésében.
A program négy kulcsterületre összponto
sít, amelyek képesek az acélművek működési
hatékonyságát a legmagasabb szintre emelni.
Ez a többlépcsős folyamat, amely a nyersanya
gokat, az energiafelhasználást, a termelést és
a karbantartást foglalja magában, a gyár mű
ködését az acélipar legjobb teljesítményével
megegyező hatékonysági szintekre hozhatja.
A négy kulcsterület a következő: az optimá
lis alapanyagok kiválasztása és felhasználá
sa, energiahatékonyság és a hulladék minima
lizálása, a hozamjavítás, valamint a folyamat
megbízhatóságának fejlesztése.
A vezető gyakorlaton alapuló hatékonysági
felülvizsgálati folyamat nyitva áll a worldsteel
tagjai számára. A programot 2019-ben kilenc
helyszínen tesztelték, majd 2020 és 2025 között
sokkal szélesebb körben terjesztik majd.
Fordította: Felföldiné Kovács Ágnes
fenntarthatósági szakértő, MVAE
Forrás: worldsteel
2021. február
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A 2020-as év
a munkavédelem tükrében
NEM SÉRÜLT A FELADATELLÁTÁS A JÁRVÁNYHELYZET MIATT
A tavalyi, nehézségekkel
teli év rányomta bélyegét
a vállalatnál a munkavédelmi
szakterület működésére.
Más, egyéb körülmények
mellett a covidjárványhelyzet is számos
szempontból hatással
volt a munkavédelmi
tevékenységre és
eredményekre.
A
részletekről
Móróné dr. Zupkó
Tímea munka- és
egészségvédelmi
főosztályv ezető
adott összefog
laló tájékoztatást.

Változások,
többletfeladatok a covid
kapcsán
A tavalyi évről elmondható,
hogy a világjárvány hatásainak
következtében létrejövő válto
zások komoly alkalmazkodást
igényeltek a gazdaság minden
szereplőjétől, így a DUNAFERRtől és a termeléshez kapcsoló
dóan a munkavédelmi szakte
rülettől is. A SARS-Cov2 vírus
okozta megbetegedések miatt
a 2020. március elején kihirde
tett vészhelyzet olyan rendkívü
li feladatokat hozott a szakterü
leten dolgozóknak, amelyre az
eddigi működés során még nem
volt példa. A munkáltató nem
csak az üzemi mentőszolgálat
működését biztosította, hanem
további intézkedéseket is tett a
megelőzés érdekében, amellyel
kapcsolatban az egészségügyi,
munkavédelmi és biztonsági fel
adatokat ellátó kollégák együtt
működése is szükségszerű volt.
Megtörtént többek között
a vészhelyzeti tartózkodó lé
te
sítése, folyamatosan zajlottak a
testhőmérséklet-ellenőrzések a
beléptetésnél, csakúgy mint a fer
tőtlenítőszerek biztosítása, ada
6

Sérülések és munkabalesetek száma 2009-2020.

golók kihelyezése. Megtörtént
a külső áruszállítók részére a
maszk és a kesztyű használatának
előírása, zárt terekben a levegő
fertőtlenítésének biztosítása, a
biológiailag veszélyes hulladé
kok elhelyezése. Kiosztásra ke
rült több mint 10 000 db, rész
ben mosható kivitelű szájmaszk,
melyben természetesen nem sze
repel a munkavédelmi célból ki
osztott maszkok száma.

Új eljárásrendek, személyi
változások
Az eljárásrendet, a fertőtleníté
si rendet többször is meg kel
let újítani az év során. Az üzemi
mentőszolgálat részére a folya
matos ellátás anyagokból és esz
közökből is kiemelt fontosságú
volt, valamint új együttműködé
si megállapodást kellett kidol
gozni az Országos Mentőszol
gálattal való feladatmegosztásra

A balesetek alakulása művenként 2019-2020.

is. Ezzel párhuzamosan a bioló
giai kockázatértékelés is folya
matosan zajlott az egészségügyi
területen dolgozó munkaválla
lók részére.
A vírushelyzettel kapcsolat
ban kiemelendő az a tény, hogy
a foglalkozás-egészségügyi el
látás folyamatosan biztosított
volt a vállalatnál a vészhely
zet teljes ideje alatt is. A köte
lező maszkhasználat és fer

tőtlenítés előírása mellett elő
jegyzésre fogadta a Pentelemed
Kft. a munkavállalókat, ezál
tal a DUNAFERR-nek nem lett
elmaradása az alkalmassági
vizsgálatokban.
Mindeközben a főosztály
munkáját számos személyi vál
tozás is kísérte. Az év második
felében nyugdíjba ment Németh
Pál sugárvédelmi vezető, Siket
Zoltán munkabiztonsági fő
munkatárs, majd Volein Gábor
munkavédelmi osztályvezető is.
Kiss Levente vállalati higiénikus,
foglalkozás-egészségügyi
és
mentőszolgálati
osztályveze
tő pedig távozott a vállalattól és

Ruff István munkabiztonsági osztályvezető 2000-ben
kezdett munka- és tűzvédelmi előadóként dolgozni
a Meleghengerműben, munkavédelmi szakmérnöki
diplomája megszerzését követően rövidesen munkavédelmi szakértővé nevezték ki. Az elmúlt években hozzá tartozott az Irányítás egyes területeinek
munkavédelmi feladatellátása, illetve a különböző
típusú munkavédelmi oktatások, továbbképzések
szervezése, többek között az újfelvételes dolgozók, középvezetők,
munkavédelmi képviselők számára is. Mint megjegyezte, egy jól bejáratott rendszert vett át elődjétől, a kollégák mindegyike jól képzett és
nagyfokú önállósággal végzik a tevékenységüket. Azonban az osztály
munkájának szervezésében fontosnak tartja, hogy minél hatékonyabban működjön a kollégák között a helyettesítések rendszere, mindenki teljes értékűen tudja ellátni azokat a feladatokat, amelyeket időlegesen esetleg át kell venni egymástól. A következő két év során újabb
kollégák nyugdíjba vonulása is várható, ami a már jelenleg is szűkös
létszám mellett nehézségeket hozhat a napi munkában, így nagyon
fontos lesz, hogy szűkebb létszámmal is el tudják látni a törvény által
kötelezően előírt feladatokat.

A sérülés jellege 2020.

változás történt a mentőszolgá
lat személyi állományában is. A
személyi változások gyakorla
tilag a feladatellátás teljes újjá
szervezését tették szükségessé a
főosztályon.

Növekedett
a balesetek száma
A tavalyi év során történt beje
lentett sérülések száma 311 volt,
ami csökkenés az elmúlt év 328as esetszámához képest. Ugyan
akkor a munkanapkieséssel járó
esetek száma jelentősen emel
kedett, 64-ről 93-ra. Jó hír, hogy
ezek között nem volt egyetlen
súlyos munkabaleset sem.
A sérülések fajtáját ele
mezve megállapítható, hogy
az esetek közel háromne
gyede a helyváltoztatással
össze
függő zúzódás, rándu
lás, törés, becsípődés volt és
bekövetkezésük egyértelműen
az emberi tényezőre, azaz

figyelmetlenségre, fáradtság
ra vezethető vissza. Gépek, be
rendezések hibájára, műszaki
állapotának hiányosságaira vo
natkozó okot nem tudtak azo
nosítani. Nyilván, az esetszám
ilyen mértékű növekedésének
okára csak egy mélyebb elem

zést adhatna választ, feltárva a
pszichoszociális vonatkozáso
kat is.
A baleseti frekvencia 15,2
értéke jelentős növekedést
mutatott a 2019-ben regiszt
rált 9,8 értékhez képest. Az
ipari baleseti frekvenciamu
tató értéke 11, amely ugyan
csak kedvezőtlenebb az elmúlt
évinél (7,2). A számszerűsített
éves cél összességében nem
teljesült, a 14 terület közül
csupán 7 területnek sikerült
teljesítenie a MEBIR-célját.
Összességében a balesetek sú
lyosságát megvizsgálva látha
tó, hogy nem történt romlás az
előző évekhez képest, sőt, az
egy balesetre jutó kiesett na
pok száma 62-ről 46-ra csök
kent. A bekövetkezett bal
esetek legnagyobb arányban
az emberi tényezőre vezet
hetőek vissza, nem köthetők

gépek, berendezések műszaki
állapotához.

A tűzesetek alakulása
2020-ban 121-szer kellett vo
nulniuk a létesítményi tűzol
tóknak, 44 tűzeset, 28 műszaki
mentés és 49 téves jelzés tör
tént. A nagyolvasztóműi por
leválasztóban történt robbanás
miatt jelentős anyagi kár kelet
kezett. A 44-ből 15 tűzesetnél
kellett a létesítményi tűzoltó
ságnak is beavatkoznia, a töb
bi esetben a helyi dolgozók el
oltották a tüzet. A kevés tűzeset
ellenére nem csökkent a tűzol
tói vonulások száma a téves ri
asztások számának emelkedése
miatt. A legtöbb tűz továbbra is
elektromos hibából keletkezett,
a vasúti sínek melletti avartüzek
idén elmaradtak. A tűzeseteknél
és a téves jelzéseknél is megnö
vekedett az emberi gondatlan
sághoz vagy munkavégzéshez
köthető esetek száma.
A Paritásos Munkavédelmi
Testület a COVID-19 miatt ki
alakult veszélyhelyzetre való te
kintettel, a 2020 decemberé
re tervezett ülésének munká
ját elektronikus úton továbbí
tott előterjesztések, kérdések
és válaszdokumentumok útján
végezte el. A testület 2021. ja
nuár 11-én kelt jegyzőkönyvé
ben elfogadta a MEBIR 2020.
évi céljainak teljesüléséről szó
ló beszámolót és határozat
ban rögzítette az idei célokat és
programokat.
Sz. I.

1 millió munkaórára jutó munkabalesetek száma baleseti frekvencia
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ARCOK

Kiváló Dolgozók az Acélműben
FONTOS A JÓ CSAPATMUNKA
A tavalyi év őszén kiváló
munkájuk elismeréseként
többen is részesültek
Kiváló Dolgozó
kitüntetésben az Acélmű
kollektívájából.
Közülük két díjazottal beszél
gettünk. Egyiküknél a „csalá
di szálakat” is felgöngyölítettük,
hiszen nem mindennapos do
log, hogy egy famíliából három
generáció dolgozzon egyazon
munkahelyen.

hász szakának elvégzését köve
tően az Acélműben még a régi
öntőgépen kezdte meg a mun
kát. A 4. PU-ban a görgősor
kezelése és a kiszállítás volt a
feladata. Akkoriban még mes
terkapcsolókkal
irányítot
ták a vágást, a buktatást és a
brammakitolást.

vai, a nagyvenyimi és a Róbertvölgyi horgásztavakhoz. Nyolckilencéves kora óta horgá
szik. Gyerekként a Kiskunságicsatorna partján sátorral, bicik
livel nyaraltak éveken keresztül
a családdal. Róbert vadvízi, du
nai horgász, szereti a nyugodt,
mindenkitől távoli helyeket, ez

Apa és fia
egy üzemben

Vadvizek, tengerpart,
Erdély
Az elismerésben részesült kol
légák egyike Hederics Róbert,
a FAM műszakos gépmeste
re volt, aki az ISD DUNAFERR
Zrt. Kiváló Dolgozója kitünte
tést vehette át.
– Meglepett a dolog, na
gyon jóleső érzés volt meg
kapni ezt a kitüntetést, de tud
ni kell, hogy ez a kollektíva ér
deme is – így emlékezett vis�
sza Róbert a tavaly ősszel meg
kapott kitüntetésre.
A FAM-on végzett munká
járól így mesélt:
– Gépmesterként a felada
tom az öntőgép műszaki állapo
tának felügyelete,
a folyamatos ön
tési folyamat biz
tosítása, a kor
mányos kezelő
személyzet irá
nyítása, illetve a
műszakos üzemvezető helyette
sítése. Műszakkezdéskor a napi
munkám, hogy a két öntőgép
technológiai egységeinek – fe
lülről lefelé haladva: öntőszint,
hűtőzóna, húzóhenger-állvány,
vágóberendezés, görgősor és a
buktatókeret – állapotát leellen
őrizzem. Műszakváltáskor pe
dig egyeztetek a kezelőszemély
zettel az esetlegesen felmerült
hibákról.
Róbert vasműs pályafutá
sa 1986-ban indult, a Bánki
Donát Szakközépiskola ko
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bárány, kemencében megsütve.
Nagyon ízletesek a gombás éte
lek is: a vargányából, rókagom
bából elkészített fogások és az
áfonyából főzött lekvár és szirup
is. Közös családi kikapcsolódá
suk az utazás, főként a tenger
partot kedvelik, Görögország a
szívük csücske, ez jelenti az iga
zi pihenést a család minden tag
ja számára.

Egy erdélyi kirándulás alkalmával a Békás-szorosnál

– A bugajelölés régen még
kézzel történt, seprűnyélre tekert
kötéllel és olajfestékbe mártva ír
tuk fel az adagszámot a bugára –
emlékszik vissza a régi időkre.
A katonaság után visszatér
ve a gyárba vágókormányosként
élte meg a 90-es években a FAM
rekonstrukcióját. A számítógé
pek elterjedése után megjelen
tek a melegüzemi csarnokokban
a klímaberendezések is, aminek
pozitív hatását a munkavállalók
is élvezhették. 2002-től folya
matos irányító kormányos po
zícióba került, az I. PU kezelő
helyiségből irányította az önté
si folyamatot.
Róbert azon ritka emberek
egyike, akiknek nincs problé
mája a folyamatos műszakkal,
az első perctől kezdve így dol
gozik, a délutánt és az éjszakát
szereti a legjobban. A műsza
kos kollégák közül sokan sze
retnek horgászni, a vírushely
zet előtt évente két-három al
kalommal elmentek közösen
horgászni, főzni, a mezőfal

kapcsolja ki és nyugtatja meg
igazán. Alapvetően parti hor
gász, minél megközelíthetetle
nebb, érintetlenebb egy partsza
kasz, annál jobban kedveli.
– 1995-ben nősültem meg,
erdélyi származású lányt vet
tem el. Feleségem a helyi szo
ciális otthonban vezető ápoló
ként dolgozik. 2004-ben szüle
tett meg Norbert fiam, jelenleg
gimnazista, emelt szintű matekinformatika szakra jár – enge
dett bepillantást családi életébe.
Nem véletlen tehát, hogy
Erdély és Székelyföld megis
merése a másik nagy hobbija.
Anyósa, sógora, keresztgyere
kei élnek ott. Az ottani hegyek,
völgyek, tavak és ételek érdeke
lik a legjobban. A sokak által is
mert Gyilkos-tó, Békás-szoros,
parajdi sóbánya, szovátai Med
ve-tó, Tusnád, Csíksomlyó,
Szent Anna-tó meglátogatá
sa mellett jó szívvel ajánlja még
túrá
zásra a Nagyhagymás-he
gyet és az Egyes-kőt. Kedvenc
erdélyi étele a húsvéti töltött

Nagy-Kántó Károly, az Acél
mű daruüzemnek öntő darusa
szintén Gyerák Tamás gyárve
zetőtől vehette át tavaly a Kivá
ló Dolgozója elismerést, közel
40 éves vasműs munkaviszon�
nyal a háta mögött. Munkahe
lyén, a konverteren a feladata az
üres üstből kiönteni a salakot,
aztán a tolózárszerelőkhöz javí
tásra átvinni, majd visszahozni
az üstöt. Öt emeletnyi magas
ságban dolgozik nap mint nap,
280, 100 és 20 tonnás teherbírá
sú emelőgépekkel.
1982-ben került a Vasműbe
apósa révén, aki a daruüzemben
volt csoportvezető. Még a régi
martinüzem öntőcsarnokában a
konzoldarun kezdett el dolgoz
ni. Katonaként
tizennyolc
hó
napot
töltött
a
határőrség
nél,
ahonnan
kétszeres élen
járó katonaként
szerelt le. Visszatérve elegyté
ri munkára osztották be, majd
megint a martincsarnokban
dolgozott a beöntő gépeken. A
80-as évek végétől dolgozik a
konverteren, ahol időközben
nehézgépkezelői vizsgát is tett.
– 1983-ban nősültem meg, a
feleségemmel bent laktunk a vá
rosban, két fiam született, egyi
kük szintén darus lett – mesé
li Károly. – Baracson tizenhat
hektár földön gazdálkodunk.
Növényekkel – kukorica, búza,
zab, lucerna – és állatokkal –
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Tisztelt
Pénztártagunk!
Nyugdíjpénztárunk 2021. február 4-ig valamennyi tagjának
postázta a 2020. évről szóló adóigazolást és egyéni számlaérte
sítőt, a pénztárnál bejelentett lakcímére, levelezési címére.

Éljen az adójóváírás lehetőségével!
Az szja-bevallásában tett rendelkezése alapján a NAV
az Ön nyugdíjpénztári egyéni számlájára fogja utalni az
adóvisszatérítés összegét. Ez azt jelenti, hogy az átutalt összeg
költséglevonás nélkül az Ön pénztári megtakarítását fogja gya
rapítani.

Tamás, a kisunoka imád traktorozni a papával

tyúk, disznó, kacsa, birka – is
foglalkozunk saját részre és el
adásra is.
Felesége már nyugdíjas,
negyven év bölcsődei munka
után még most is nagyon sze
retet kisgyerekekkel foglalkoz
ni. Károly szülei is gazdálko
dók voltak, ebben a közegben
nőtt fel gyerekkora óta, ezért
neki nem fáradság a mezőgaz
dasági munka. Fia is segít a gaz
daságban, hatéves unokája pe
dig nagyon szeret traktorozni a
nagypapával.
– Kikapcsol, amikor kime
gyek a gépemmel, egy MTZtraktorral szántani, vetni.
Szeretek kinn lenni a földe
ken, a friss levegőn – jegyez
te meg.
Arról is beszélgettünk még,
hogy jó a közösség a daruüzem
ben. Segítik egymást, családias
a légkör, a szülinapokat, névna
pokat rendszeresen megtartják.
Károly a fiát, Pétert is ide hív
ta dolgozni, azóta kollégák az
üzemben.
Nagy-Kántó Péter beugró da
rusként dolgozik, jól ismeri a
teljes gyártóművet.
– Nagyapám is az Acélműben
volt darus, ő huszonöt éve
nyugdíjas már, apukám is da
rus. Én is megszerettem a daru

zást, nem kell kint lenni a hideg
ben, itt az ember a maga ura és
persze a gépé. Az újabb, klímás
és radiátoros fülkében jó dol
gozni – jegyzi meg a munkájá
ról Péter.
A Hild József Építőipari
Szakközépiskolába járt, ahol
faipari gépmunkás szakmát
szerzett. 2006-ban kezdett az
Acélműben dolgozni, a lovar
dában, majd az elegytéren foly
tatta beugró II-es darusként. A
nehézgépkezelői végzettséget
2007-ben szerez
te meg, dolgo
zott a konverter
és FAM daruin is,
mindkét területet
és azok technoló
giáját is ismerni.
A beugrós munkakörből adó
dóan Péter a híddaruk mind
egyikén „bevethető”. A nagy da
ruk 280-100-20 tonnát, a kis gé
pek 20-80 tonnás terheket tud
nak mozgatni.
Péter elárulta, hogy a me
zőgazdasági munkát ő is sze
reti, emellett horgászni jár el.
Feleségével a Vasműben ismer
kedtek meg, 2009-ben jegyez
te el, majd összeházasodtak.
Dunaújvárosban élnek kisfiuk
kal, Tamással.
Tóh Szilvia

Néhány gondolat
az önkéntes nyugdíjpénztárak működéséről
Az önkéntes nyugdíjpénztár a pénztártagjai által létreho
zott független társulás, mely keretein belül egyéni, névre szó
ló megtakarítási számlát vezet tagjainak, mely felett kizárólag
a számla tulajdonosa rendelkezhet, vagy a tag halála esetén, az
általa előzőleg bejelentett kedvezményezett/örökös. A pénztár
szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből (egyéni befize
tés és munkáltatói hozzájárulás) valamint többletbefizetések
ből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illet
ve nyújtja.
A Gyöngyház Nyugdíjpénztár vagyonkezelését és befekteté
si tevékenységét teljes egészében alapkezelők végzik (Allianz
Alapkezelő Zrt., Budapest Alapkezelő Zrt., Generali Alapke
zelő Zrt.) szerződés alapján, vagyonkezelési jutalék ellené
ben. Befektetési tevékenységüket a pénztár igazgatótanácsa
által elfogadott befektetési politika és vagyonkezelési irány
elvek mentén látják el, melynek teljesülését a pénztár mellett
a letétkezelő (CIB Bank Zrt.) naponta ellenőrzi. A negyedév
során elért hozamot a pénztár a negyedévet követő zárási fo
lyamata részeként jóváírja tagjai egyéni számláján. A nyug
díjkorhatár elérésekor a pénztártag adómentes nyugdíjszol
gáltatásra jogosult. A felhalmozási időszakban (belépéstől
a nyugdíjszolgáltatás megnyílásáig terjedő időszak) igényelt
hozamkifizetés adómentes, a tőke kifizetése az Szja. törvény
28. § szerint adóköteles.
Minden felmerült kérdése esetén kérjük keresse nyugdíjpénz
tárunkat bármelyik elérhetőségén a kérdések tisztázása érdeké
ben! Köszönjük együttműködését!
Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztár

2021. február
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Hólepel alatt
Január utolsó napján
megérkezett az idei tél első
„érzékelhető mennyiségű”
havazása Dunaújvárosba is.
Örültünk neki, hiszen az utób
bi években ritkaságszámba men
nek a havas téli napok. A város
parkjaiban, a házak kertjeiben el
készült néhány hóember, de a fe
hér lepel ahogyan jött, úgy el is
tűnt pár nap alatt mindenhon
nan. Lassan megszokjuk a hó
nélküli, enyhe teleket… Azon
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ban február második hetében,
amikor e sorokat írom, épp szi
bériai eredetű hideg betörését
jósolják a meteorológusok, ke
mény mínuszokkal, ám csapa
dék nélkül. Ily módon van esély
rá, hogy ez a néhány centi volt
az idei tél első és utolsó havazása
nálunk. Mindenesetre Németh
Zsolt megörökítette a hóföd
te gyárat akkor, amikor minden
kicsit puhább, csendes és békés
volt.
Sz. I.

PSZICHOLÓGIA

Tekintélyelvűség és előítéletek
A GAZDASÁG, A KULTÚRA ÉS AZ EGYÉN KÖLCSÖNHATÁSA
Az előítéletesség nem egyszerűen
az iskolai végzettség hiányának
vagy más társadalmi deprivációnak
(javaktól történő megfosztottságnak)
a folyománya, hanem kialakulásában
a tekintélyelvű attitűdöknek
kulcsszerepük van. Éppen
ezért fontos azon társadalmi
tényezőknek és folyamatoknak
a pontosabb megismerése, amelyek
a tekintélyelvűség csökkenését
eredményezik – írja Fábián Zoltán
a „Tekintélyelvűség és előítéletek”
című kötetében.
A nyolcvanas évektől megfigyelhető a tekin
télyelvűség, az autoritarizmus témájának és
a vele kapcsolatos kérdések reneszánsza a
társadalomtudományok különféle terüle
tein. A tekintélyelvűség kutatása Theodor

W. Adorno (1903-1969) és társai nagyhatású
könyvének, „A tekintélyelvű személyiség”
(1950) megjelenése utáni évtizedben élte vi
rágkorát, majd a ’60-as évek elejétől fokoza
tosan háttérbe szorult a témakör vizsgálata.
Max Horkheimer (1895-1973) írta a könyv
sokat idézett előszavát, amelyben az iparo
sodott társadalmak készségeit irracionális
hiedelmekkel ötvöző, tekintélyelvű szemé
lyiséget új „antropológiai fajként” definiálja.
Az általa vezetett Szocializmus- és Munkás
mozgalom-történeti Archívum programjai
nak középpontjába a gazdasági alapok, a
kulturális jelenségek és az egyéni pszichi
kum kölcsönhatásának feltárását állította.
Kirobbanó sikert és elismerést szerzett
Erich Frommnak (1900-1980) az 1941-ben
megjelent „Menekülés a szabadság elől”
című kötete, amelynek központi témája a
szabadság. A modernizációt kísérő iden

titásvesztés, elidegenedés szorongást és
frusztrációt szült a társadalom szélesebb ré
tegeiben, és ennek következtében a szabad
ság általános válságba került. A megnöve
kedett egyéni szabadsággal nagyobb fokú
egyéni felelősség járt együtt, ez a feszült
ség csak az egyén önmegvalósításával küzd
hető le. A XX. század első felében az egyé
ni szabadság helyébe a tekintélyelvűség és a
konformizmus lépett. A demokratikus fo
gyasztói tömegtársadalmakban viszont a
konformizmus a legfontosabb menekülési
mechanizmus, amelynek eredményeként
az egyén „automatává” válik, lemond in
dividualitásának kibontakoztatásáról. A
szerző a spontán aktivitásnak két fajtáját
emeli ki könyvében: a szeretetet és a kreatív
munkát. Abraham Maslow Fromm elgon
dolásait vezeti tovább.

Sz. T.

A kívülről vezérelt ember
A KONFORMITÁS LEVETKŐZÉSÉNEK ESÉLYE
A konformizmus tudatos
vagy nem tudatos
csatlakozás a referencia-,
vagy hovatartozási
csoportban uralkodó
értékekhez, normákhoz és
viselkedésekhez – írja a
szociológiai lexikon.
Az engedékeny vagy konform
kísérleti személyekről ír Csepeli György Szociálpszicholó
gia című könyvének „Konfor
mitás a csoportban” részében
– Asch (1969) konformitáskí
sérletei nyomán. A konformis
ta személy három típusát kü
lönbözteti meg: 1. Viaszember,
akinek az önbizalma annyira ki
csi, hogy tényleg helyesnek lát
ja a többség ítéletét. 2. Önmagá
ban bizonytalan, aki nem bízik
a maga ítéletében és ezért csat
lakozik a többséghez. 3. Ki
sebbrendűségi érzéstől gyötört,
aki teljes tudatában annak,
hogy mit tesz, megszavazza a
többség álláspontját, mert nem
12

tudná elviselni, hogy a csoport
szemében deviánsnak mutat
kozzék.
Velük szemben, a függet
len személyek három típu
sa a következő: 1. A magabiz
tos. Energikusan szembeszáll
a többség véleményével és van
ereje megküzdeni a konflik
tussal úgy, hogy sosem enged a

maga igazából. 2. Az individu
alista. Ő elvből ügyet sem vet a
többség véleményére, mert úgy
véli, hogy „neki mindig igaza
van”. 3. A lelkiismeret-furdalá
sos. Számára a konfliktus jelen
tős, kételkedik ítélete helyessé
gében, de nem enged.
A csoport által konstru
ált szociális realitás természe

te olyan, hogy az egyén vélemé
nyének helyességét az a tény ha
tározza meg, hogy a többi cso
porttag is hasonló véleményt
vall-e. A csoport együttességé
nek kiépítésére irányuló erők
tehát a közösen kialakított vé
lemények, nézetek, értékítéle
tek helyességét, magától értető
dőségét sugallják a csoport tag
jai számára.
Ha a konformitás, illetve a
kisebbséghez tartozás okán mu
tatott hajlandóság beépül a sze
mélyiségbe, annak tartós, hely
zettől független jellemzőjévé vá
lik. E beépülés legvalószínűbb
színtere a család, időszaka az el
sődleges szocializáció. Az már a
későbbi élet során adódó meg
erősítő hatásokon múlik, hogy
a személy képes lesz-e levetkőz
ni konformitását – támasztja
alá kutatásokkal Csepeli György
szociálpszichológus.
Szente Tünde

Illusztráció:pixabay.com
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DNS mint informatikai
háttértár?
BAKTÉRIUMOK LEHETNEK A JÖVŐ ADATTÁROLÓI
Bár az egyre elterjedtebb
felhőalapú adattárolás
segíthetne a gyorsan
fogyatkozó, helyi
informatikai tárhelyek
kiváltásában, ellene
szól az adatközpontok
fenntartásának helyigénye
és költségessége.
A számításba vehető alternatí
vák közül legígéretesebbnek je
lenleg a DNS látszik, amely az
alkalmazott fizikai adattárolók
kal szemben soha nem válik el
avulttá.
Az eddigiekben jelentős elő
rehaladást értek el kutatók a szin
tetikus DNS-ekkel végzett labor
kísérletekkel, amelyek során az
információkat oly módon tették
DNS-ben tárolható formátumú
vá, hogy az adatállomány nul
lákból és egyesekből álló bináris
kódját a DNS négy – A,C,G,T je
lölésű – bázisává átalakítva, el

végezték a DNS-szálak kémiai
szintézisét. Így sikerült például
terjedelmes Mozart-muzsikát és
egy Netflixen futó filmsorozatot
is DNS-kompatibilis formátum
má kódolni.
A kutatási folyamatban a
Columbia Egyetem kutatóinak
sikerült a közelmúltban jelen
tős áttörést elérniük, azáltal,
hogy most első ízben, élő DNS-

be tudtak digitális adatokat
kódolni. A Nature Chemical
Biology oldalán megjelent ta
nulmány szerint a tudóscsapat
a CRISPR génszerkesztő tech
nológiával és elektromos sti
mulációval a „Hello World”
üzenet 72 bites, bináris adata
it kódolták egy E. coli bakté
rium sejtjeibe, majd bizonyí
tották, hogy a DNS kinyerésé

Hátszéllel a környezettudatos repülésért
JELENTŐSEN CSÖKKENTHETŐ LENNE AZ EMISSZIÓ
A légiközlekedés jelenleg az
ember okozta szén-dioxidkibocsátás 2,4 százalékáért
felel, és az arány
folyamatosan növekszik.
A Readingi Egyetem tudósai ál
tal végzett kutatási eredmények
azt mutatják, hogy például a New
York és London között közleke
dő járatok tavaly télen akár 16
százalékkal kevesebb üzemanya
got használtak volna fel, ha job
ban kihasználják a nagy magas
ságban, gyorsan áramló szeleket
- olvasható az IOP Science tudo

mányos portálon publikált tanul
mányban. A kutatáshoz mintegy
35 ezer járatot elemeztek 2019.
december 1. és 2020. február 29.
között. A szakértők összehasonlí
tották a London és New York kö
zötti út során elhasznált üzem
anyag mennyiségét az abban az
időben lehetséges leggyorsabb
útvonaléval, melynek során a gé
pek futóáramlatokon vagy azok
környezetében repültek volna.
Az eredmények szerint a szelek
jobb kihasználása mintegy 200
kilométerre elegendő üzemanya
got spórolt volna meg átlagosan

repülésenként, ami a téli perió
dusban összesen 6,7 millió kilo
grammnyi szén-dioxiddal csök
kentette volna a kibocsátást.
„Bár a légitársaságok a szele
ket valamilyen szinten figyelem
be veszik az útvonalak tervezé
sénél, a gépek üzemeltetési költ
ségeinek csökkentése jelenleg na
gyobb prioritást élvez, mint az
üzemanyag-égetés és a szen�
nyezés minimalizálása” - mondta
Cathie Wells, a Readingi Egyetem
matematikusa, a kutatás vezetője.
Az új műholdak segítsége út
ján a légitársaságok a bizton

vel és szekvenálásával a kódolt
üzenetet vissza tudják nyerni a
baktériumból.
Harris Wang professzor és
munkatársai elsősorban arra tö
rekedtek, hogy kihagyják a bi
náris kód DNS-bázisokká alakí
tásának kézzel végezhető lépé
seit. A genetikai áramkör, vagy
is az elektromos áramkörként
viselkedő utasításkészlet, illet
ve a CRISPR segítségével olyan
rendszert építettek, ami a szá
mítógép feszültségszintjeit nul
lákként és egyesekként ismeri
föl, és a baktériumsejtek DNSébe kódolhatja őket.
Az eljárás abban újsze
rű, hogy a számítógépen tá
rolt adatok beavatkozás nélkül
kódolódnak a sejtbe, így elvi
leg közvetlen összeköttetés te
remthető a számítógépek és
a biológiai rendszerek között.
A baktériumalapú adattáro
lás egyik előnye a baktériumok
ellenállóképességében rejlő, ki
magasló szintű adatvédelem.
Másrészt a méreteik által nagy
ságrendekkel helytakarékosabb
adattárolásra képesek.
Forrás: qubit.hu,
nature.com
G. L.

ság megtartása mellett, a kedve
ző és kedvezőtlen szelek figye
lembevételével, rugalmasabban
választhatják meg az útvonala
kat. Így a technológia fejlesztésé
nél olcsóbb és közvetlenebb mód
adódik a károsanyag-kibocsátás
csökkentésére.
„A repülési útvonal egysze
rű módosítása jóval olcsóbb,
mint a gépek fejlesztése vagy a
bioüzemanyagokra váltás, rá
adásul azonnali haszonnal járna.
Ez nagyon fontos, mivel sürgő
sen csökkenteni kell a légi közle
kedésből eredő károsanyag-kibo
csátást a klímaváltozás jövőbeli
következményeinek csökkenté
se érdekében” – emelte ki Paul
Williams, a Readingi Egyetem at
moszférakutatója, a tanulmány
társszerzője.
Forrás: mti.hu,
iopscience.iop.org
G. L.
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Vérprofi amatőrök:
a városi kispályás foci
A SPORT ÁLTAL KITELJESEDIK AZ ÉLET
Még 1971-ben hívta
életre a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetséget
(DLSZ) a szükség, illetve
néhány lelkes sportoló,
ugyanis már akkor óriási
érdeklődés övezte a munka
utáni sportot.
A kispályás foci napjainkban is
a legnépszerűbb mozgásformák
közé tartozik. Elég, ha megem
lítjük, hogy közel kétezer fő rúg
ja a labdát a DLSZ égisze alatt
szervezett
bajnokságokban,
kupákban.

A dicső múlt
Petrás Gábor, a Dunaújváro
si Labdarúgó Szövetség főtitká
ra főállásban az ISD Power Kft.
munkatársa, maga is aktívan
játszik, miközben oroszlánrészt
vállal abból, hogy e szabadidős
és tömegsport olyan szervezett
formában működjön, mint se
hol máshol az országban.

– 1971-re vezethető vissza a
kispályás kupák, bajnokságok,
vállalati focik szervezett duna
újvárosi léte – mondja Gábor.
– Az utcákon, tereken zajlottak
akkor is a mérkőzések, és na
gyon népszerűek voltak. Az első
focipályák egyike a Görbe utca
végén volt, a másik az egyko
ri Tanácsháza mögött. Egy lab
darúgó akkor is, ma is az utcán,
a grundon kezdte a pályafutá
sát, leggyakrabban az apa, vagy
barátok nyomán, az 5+1-es já
tékrendszerben. Innentől kez
dődik el a labda, a foci, a sport

szeretete, és hogy milyen szintű
játékossá válik később az egyén,
az nem is olyan fontos, mint
az, hogy egészséges életmódot
éljen, élvezze a sportot. A te
reken, a grundokon nevelked
tek a régi idők nagy focistái. A
mai korban azonban megvál
toztak az igények, ma már a
műfüves pályákon zajlanak a
bajnokságok.

Egykor a DLSZ volt az MLSZ
egyik alközpontja, itt szervez
ték az alacsonyabb osztályú baj
nokságokat, innen küldték a já
tékvezetőket, egészen a két
ezres évekig. Ez volt a Markó
Lajos és Nyúl Gyula neve ál
tal fémjelzett dicső korszak.
Aztán változtak az idők, majd
2010-től, Csányi Sándor MLSZelnökké választását követően

megyei igazgatóságokat hoztak
létre, a nagypályás bajnoksá
gok az MLSZ szervezésébe ke
rültek és a DLSZ kimaradt eb
ből. Aztán 2015-től Schneider
Bélával, a megyei igazgatóval
megállapodást kötöttünk, és
visszakerültünk, újra csatlakoz
tunk az MLSZ versenyrendsze
rébe. Ennek pedig most lett iga
zán jelentősége, a világjárvány
miatt megváltozott jogrendben,
hogy ki is sportolhat, illetve ki
nem. A mi játékosaink a korlá
tozó intézkedések alatt is edz
hetnek, részt vehetnek a DLSZ
versenysorozataiban.

Mindenki győztes,
aki focizik
– A mai DLSZ vezetőségébe
2010-ben kerültünk Kalácska
Andrással, és megreformál
tuk azt. Arculatváltás jött, meg
újult honlappal, hagyományőr
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ző és -teremtő szándékkal, sok
új kupával, lebonyolítási for
mával, kiírással. Változtattunk
strukturálisan is, mert meglát
tuk a lehetőséget abban, hogy
mindenki szereti a focit, sőt,
mindenki focizik! Az ovisok
tól kezdve a lányokon keresz
tül a szépkorúakig. Manapság
szervezett formában 14 csapat
küzd az óvodások között, de
szervezünk sulifocit négy kor
osztályban, a középiskolások
nak Centrum Kupát, valamint
külön-külön bajnoki osztályban
játszhatnak a 35 év, valamint a
45 év felettiek, és a hölgyek is.
A fő profilt, a legnépesebb me
zőnyt a felnőtt férfiak mezőnye
alkotja (bár néhány hölgy itt is
szerepel), itt I-IV. osztályban
zajlanak a küzdelmek. Ezek
re a bajnokságokra épülnek rá
a különböző kupák és egyéb
rendezvények, mintegy 40 ese
mény évente. Tavaly 128 csapat
közel 2000 játékosát mozgat
tuk meg. A sportot összekötöt
tük a társadalmi felelősségvál
lalással, mert úgy véltük, hogy
a közösség által összefoghatunk,
és együtt nemes célokért tu
dunk tenni. A városlakók se
gíteni tudnak a városban élők
nek, a városban élőkön. Ennek
számos pozitív jelét adtuk. Kü
lönböző városi szervezeteket
támogattunk, menhelyen élő
kisállatokat segítettünk meg,
defibrillátor-készülékeket vásá
roltunk, emléktornákat szervez
tünk. Nagy örömünkre szolgál
az is, hogy bár az idén a jár
vány miatt elmaradt, de nem
zetközi tornává nőtte ki ma
gát a Carissa Kupa, amely nem
csupán egy nevezetes szóra
koztató sportesemény lett, ha
nem ország egyik, ha nem a
legjobb kispályás labdarúgó
tornájává vált. Természetesen
a célunk változatlan maradt. A
legfontosabb, hogy megmoz
gassuk a kispályás labdarúgás
ra fogékony dunaújvárosi és
környékbeli embereket, hogy
munka után szervezett keretek
között tudjanak sportolni. Sza
badidejükben fel tudjanak töl
tődni, ki tudjanak kapcsolódni,
segítsünk nekik sportos, egész

séges életmódot élni, mert moz
gás után jobban esik még a
munka is, és a sport által kitelje
sedik a nap, kiteljesedik az élet.

Példaértékű sportember
és sportvezető
Petrás Gábor mellett Mészáros István szerepe is felbe
csülhetetlen a sportágban.
Meghatározó munkát végez
a szövetségben: a DLSZ el
nökségi tagjaként, a verseny
bizottság elnökeként és a já
tékvezetői bizottság tagjaként
döntő szerepet vállal a min
dennapi működésben. István
egyébként „civilben” rendszer
támogatási osztályvezető a
DUNAFERR-nél, de nem is oly
rég még NB I-es FIFA-játékve
zetőként négy különböző föld
részen vezetett mérkőzéseket,
részt vett BL- és UEFA Kupamérkőzésen, sőt, két alkalom
mal a FIFA Strandlabdarúgó

Világbajnokságán a döntőben
fújhatta a sípot.
– Nem újkeletű hóbort ná
lam a sportszervezés, hiszen
annak idején a középiskolá
ban és a főiskolán is a diák
sportegyesület vezetője vol
tam – mondja István. Emellett
alapító tagja, és részese voltam
Magyar Egyetemi és Főiskolai
Sportszövetség elindulásának.
Sérülésemig igazolt labdarúgó
ként sportoltam, majd ezt köve
tően, hogy ne szakadjak el a lab
darúgástól, döntöttem a játék
vezetés mellett. Büszke vagyok
az elért sikereimre, eredménye
imre. Rengeteg barátra, isme
rősre leltem Magyarországon és
mind az öt kontinensen, sokuk
kal a mai napig tartom a kap
csolatot. A felső korhatár el
érésével a játékvezetés már a
múlt az életemben, de a terület
től nem szakadtam el, mert já
tékvezető instruktorként a FIFA

továbbra is számít a munkámra,
aminek örömmel teszek eleget.
A DLSZ-ben pedig szerteágazó
feladatköröm van.
– A versenybizottságban mi
készítjük el az összes bajnok
ság és kupa versenykiírását, mi
készítjük a sorsolásokat, de az
MLSZ integrált futball-alkalma
zásában is mi hozzuk létre a baj
nokságokat, rögzítjük be a mér
kőzéseket, állítjuk ki a játékosok
versenyengedélyét. Tehát a tel
jes bajnoki rendszer adminiszt
rációját mi végezzük. Elnökségi
tagként Petrás Gáborral és egy
jogásszal éppen jelenleg dolgoz
tuk át a szövetség alapszabályát,
hogy megfeleljünk a sporttör
vénynek. A játékvezetői bizott
ságban pedig a mindenkori el
nök munkáját segítem, szükség
szerint. A labdarúgás szerete
te hozott a DLSZ-be is, így ter
mészetesen magam is focizok.
A másodosztályban az Akrasz
Bau, míg a 35 év felettiek között
az ISD Power csapatában szere
pelek hétről hétre. Így belülről
is megtapasztalom, hogy milyen
is a kispályás bajnokság egy-egy
osztálya, mi működik jól, mi az,
amin érdemes változtatni. Ha
időm engedi, szeretek futni is.
Gyakran futok a Duna-parton,
időnként félmaratoni, maratoni
távokon is elindulok. Ha a jár
ványhelyzet engedi, akkor idén
ötfős csapatunkkal futjuk körbe
a Balatont az Ultrabalaton futó
fesztivál keretében. Egyébként
azt tapasztalom, hogy a korlá
tozások következtében az em
berek különösen kiéheztek már
a mozgásra, a közösségi sport
rendezvényekre, sokan várják,
hogy útnak induljon a tavaszi
szezon, valamint a DLSZ más
rendezvényei.
(Az ISD DUNAFERR munkavállalói közül is sokan játszanak a különböző kispályás bajnokságokban. Ezért következő
lapszámunktól kezdve igyekszünk bemutatni olyan csapatokat, amelyek tagjai hétről hétre
a gyárkapukon belülről indulnak csatába – a szerk.)
Szóládi Zoltán
2021. február 15

HÍREK

Dunán innen, Dunán túl
– idén online nevezéssel
Sokan várják minden évben a
Pentele Természetjáró Egye
sület hagyományos kora tava
szi túrját, a Dunán innen, Du
nán túl néven megrendezett
eseményt. A vírushelyzet mi
att az idén online nevezéssel
és egyéni teljesítésekkel szer
vezik meg a túrát, amely része
a 2021-es Észak-Dunántúli
Teljesítménytúra Kupának. A
nevezéseket a www.pentelete.
hu oldalon február 15-től le
het megtenni. A nevezés után
egy válasz e-mailben meg
kapja mindenki letölthető és
nyomtatható formában a túra
itinert, egy gpx. file-t, egy
nyomtatható pdf. file-t a tér
képpel, valamint a túra költ
ségeinek hozzájárulásaként
történő befizetéshez az egye
sület bankszámlaszámát. Az
idén a teljesíthető távok a kö
vetkezők:
8 km-es családi kör:
Hossz: 8,3 km Szintidőtar
tam: 3 óra Szintemelkedés: 52
m Szintcsökkenés: 52 m (Du
naújváros)
10 km-es Sziget kör:

FONTOS INFORMÁCIÓK

Üzemi mentők:

4-104

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410

Központi diszpécser:

13-11

Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:
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Célegyenesben
a tárgyalások

Hossz:10,8 km Szintidő: 3 óra
30 perc Szintemelkedés: 50 m
Szintcsökkenés: 50 m (Rácal
más)
27 km-es Nagy sziget kör:
Hossz: 26,6 km Szintidő: 8
óra Szintemelkedés: 131 m
Szintcsökkenés: 131 m (Du
naújváros – Rácalmás – Du
naújváros)
A túra csak a megadott irá
nyokban, 2021. február 26.
és március 15. között telje
síthető.
A túra igazolása az érintési
pontokon lévő kódok e-mailben történő beküldésével
történik a tura@pentelete.hu
címre. A költséghozzájárulás
utalása és az igazolás után
postán kapják meg a részt
vevők a teljesítésért járó ok
levelet, kitűzőt és az ÉDKfüzetbe a pecsétet.
A
túrával
kapcsolat
ban, valamint a túra alatt
a +36 (20) 415-7111 vagy
a +36 (30) 650-2021-es te
lefonszámokon
kérhetünk
információt.

A vállalat dolgozói, beszállí
tói, üzleti partnerei egyaránt
nagyon várják, hogy lezárul
janak a cég stabilizálásában
részt vevő, lehetséges stratégi
ai befektető partnerekkel foly
tatott tárgyalások. A folyamat
olyan szakaszba ért, hogy Ma
gyarország Kormányának ak

tív részvételével zajlanak a tár
gyalások. Erről február 10-én
a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és kül
ügyminiszter is hírt adott, aki
arról számolt be, hogy a világ
egyik vezető acélipari vállala
ta, a Liberty Steel vezetőjével
tárgyalt.

Ízletes nyeremény

Véradás
A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyomá
nyosan az ISD DUNAFERR,
ahol legközelebb febru
ár 18-án az ISD Power-nél
szerveznek véradást 6,3011 óráig. Február 25-én a
Szállítóműben várják a vér
adókat, 7-10 óráig. Márci
us 11-én az ISD Kokszoló
ban lehet vért adni, 6,30-12
óráig. A szervezők kérik a
véradókat, hogy fényképes
igazolványt és tajkártyát vi
gyenek magukkal.

A lapunk decemberi számában közölt Gyöngyház-totó he
lyes megfejtői a közelmúltban átvehették a nyugdíjpénztár ál
tal felajánlott ajándékokat. Képünkön Szabó Edina, a pénztár
munkatársa adja át a totó fődíját, a saját készítésű, egészséges,
mindenmentes tortát a nyertesnek, Bársony Rékának, az ISD
DUNAFERR Zrt. pénzügyi főmunkatársának.
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