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Mindenkit hazavárnak!
A tavalyi évben egy munkavédelmi ösztönző programot indí-
tott az ISD DUNAFERR Zrt. Számos üzemben sikerült meg-
valósítani a kihívás hónapjai alatt a balesetmentes műkö-
dést, s ezért jutalmazták is a programot sikerrel teljesítő 
üzemeket. Közülük négy helyszínt kerestünk fel riportunk-
ban.

2. oldal

Jól halad a karbantartások előkészítése
Az idei év sok tényező miatt különbözik az előzőektől. Kü-
lönösen igaz ez a 2020. évi nagyolvasztóművi, acélműi és 
hengerműi éves nagyjavításokra. Finanszírozási és terme-
lés-szervezési okok miatt idén az alapvető technológiai be-
rendezéseken a tervek szerint egy időszakban valósulnak 
meg az éves nagyjavítási munkálatok.

4. oldal

Nagyjavítás a Kokszoló vegyi üzemében
Háromévente kerül sor az üzemrészek leállításával járó, 
teljes körű nagyjavításra az ISD Kokszoló Kft. vegyi üze-
mében. A karbantartás öthetes időtartama alatt rengeteg 
elvégzendő feladat várt idén is a közreműködő szakembe-
rekre. A sikeres befejezés után június 10-én újra elindult a 
termelés az érintett területeken.

6. oldal

Fél évszázad a szakképzésben
1969 szeptemberében kezdte meg működését Dunaúj-
városban a mai DSZC Bánki Donát Gimnázium és Szak-
gimnázium. Öt évtized alatt rengeteg kiváló szakember 
végzett az intézmény falai között. Schőn Beatrixszal, az 
iskola igazgatójával a jelen kihívásairól, feladatairól be-
szélgettünk.

8. oldal
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Aktuális

Belépve a Vasmű főkapuján 
úgy érzékelhető, mintha 
folytatódna a város. 
Azonban a gondozott, 
parkos zöldterületek 
mellett is azonnal látszik 
még a laikus szem számára 
is, hogy veszélyes üzemben 
jár az ember. 

Hatalmas dömper gördül el a 
közelemben, kamionok követik, 
majd acélbugákkal teli vasúti 
szerelvény állja el az utat. Csö-
vek kígyóznak a magasban, né-
hol sisteregve jelzik, nemcsak 
a lábunk alá kell figyelniük, ha-
nem hasznos felnézni is. Figye-
lek mindenre, ami környeze-
temben mozog, vagy hőt áraszt. 
Rendben is van ez egy egyszeri 
látogatás alkalmával, azonban 
az itt dolgozóknak a munkájuk 
mellett folyamatosan oda kell fi-
gyelniük arra is, hogy elkerüljék 
a munkahelyi baleseteket. 

A tavalyi évben egy munka-
védelmi ösztönző programot in-
dított a vállalat, számos üzem-
ben sikerült megvalósítani a ki-
hívás hónapjai alatt a baleset-
mentes működést, s ezért jutal-
mazták is a programot sikerrel 
teljesítő üzemeket. Közülük 
négy helyszínt kerestem fel.

 Első a munkabiztonság!
Az összeállításunkban szereplő 
üzemek közül a legnagyobb sa-
ját létszámmal a Hideghenger-
mű hengersor-hőkezelő üzeme 
működik, több statisztikai szá-
mot összevetve százharminchá-
rom főt említ Sűrű János üzem-
vezető:

– A nagy szá-
mok törvénye 
alapján előfor-
dulhatnak sérü-
lések, balesetek. 
Tudatos munka-
folyamat-szerve-
zéssel teljesítettük tavaly a mun-
kabiztonsági céljainkat, azon 
vagyunk, hogy az idén is sike-
rüljön – jegyzi meg beszélgeté-

sünk elején. A veszélyforrások-
ról kérdezem, miközben a te-
kercsek közelében a hőtől reme-
gő levegő, a berendezések forgó 
alkatrészei jelennek meg a sze-
mem előtt:

– Korábban a legtöbb sérü-
lés elcsúszásból adódott, ami 
a technológia sajátossága – lep 
meg válaszával, majd elmagya-
rázza a technológiát: – A hen-
gerlés folyamán emulziós gőz 
keletkezik, ami lecsapódik és 
porral keveredik. Az üzemet 
speciális tisztítószerrel taka-
rítjuk, folyamatosan olajfelita-
tó anyagot használunk a pado-
zat csúszásmentesítésére, va-
lamint bordás lemezekkel lát-
tuk el a közlekedési járófelülete-
ket. A bekövetkezett sérüléseket 
megvizsgáljuk, és ha szükséges, 
intézkedéseket hajtunk végre a 
további balesetek megelőzésé-
nek érdekében. Ez lehet mun-
kafolyamat-szervezés, műsza-
ki megoldás vagy oktatás is. A 
hőkezelő üzemrészben a ha-
rang alatt felfűtik a tekercse-
ket, hőntartják, majd vízzel le-
hűtik, a vevő által kért minősé-
gi követelmények szerint. Aki 
itt dolgozik, tudja, hogy meleg 
az anyag, így rendeltetésszerű-
en használja a védőeszközöket 
és a segédeszközöket.

– Filozófiám, hogy amit a 
vezető megkövetel, azt maga is 
betartsa. Sisak nélkül nem lé-

pek ki az irodámból az üzem-
be. Az új munkatársaimat nem 
engedem műszakba egye-
dül, felügyelet nélkül dolgoz-
ni. Nagy hangsúlyt kap, hogy 
nézzen a lába elé, és a feje fölé 
is, figyelje a daruk mozgását. 
Egy másik veszélyforrásunk a 
lemezek éles széle. Speciális 
kesztyűkkel védekezünk a vá-
gási sérülések ellen, bár kisebb 
karcolások azért még nálam is 
adódnak, hiszen a lemezeket 
elemezzük. Például kesztyű 
nélkül, ujjainkkal vizsgáljuk 
meg a mintalemez felületét, 
így tudjuk megtalálni a hibáit 
– magyarázza.

A gépekre terelem a szót, hi-
szen ebben az üzemben a magas 
hőmérséklet mellett súlyos ton-
nák mozdulnak.

– Berendezés által okozott 
baleset már régen volt – hang-
súlyozza –, elkerítésekkel biz-
tonsági területeket alakítottunk 
ki. Az új berendezések pedig 
még biztonságosabbak – jegy-
zi meg az üzemvezető, majd 
hozzáteszi: a járvány okozta 
termelésvisszaesést is például 
takarításra, festésre, rendrakás-
ra használják, ezzel is növelve a 
munkabiztonságot.

Tisztelik a meleget
Balesetmentességük kapcsán 
az adott évre szóló munkavé-
delmi célokról, oktatásról, a 
rendkívüli történések átbeszé-
léséről, az emberek pozitív hoz-
záállásáról beszél Fáczán János, 
a Meleghengermű kemence-
üzemének vezetője. Régebben 

Baleset nélkül egész éven át
 MINDENKIt HAZAváRNAK!
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előfordult három baleset is egy 
évben a jelenleg kilencvenhá-
rom fős üzemben. Technológi-
ájukat, feladataikat megismerve 
igazi siker a tavalyi év baleset-
mentessége. Kisebb sérülésük 
kilenc volt. A veszélyforrások 
között említi a FAM-ról érkező 
bugák fogadását, az udvar par-
cellaprogramjában való depo-
nálásukat, újra rakásolásukat a 
gyártás menete szerint:

– Vibrál a le-
vegő a hétszáz-
ötven-nyolcszáz 
fokos bugák kö-
rül. Tudják az 
ott dolgozó em-
berek, hogy me-

leg az anyag, ezzel együtt kézzel 
kell bejelölni a feladási sorren-
det – magyarázza. – A másik 
veszélyforrás az extra daruzás, 
hisz magas hőfokú tonnák moz-
gatásáról szól. Az igazán veszé-
lyesek a kemence közelségében 
végzett munkafolyamatok. Ilyen 
a kézi erőt igénylő salakolás az 
alsó zónában. Olykor-olykor 
több mázsás, forró anyagot 
kell kirángatniuk az emberek-
nek. A hőhatás miatt csak ne-
gyedórát dolgoznak egy órából, 
a többi pihenőidő. Hasonló a 
tolókemence surrantójának el-
lenőrzése a nyolcas zóna alatt, 
amit műszakonként kétszer, tü-
körrel végeznek el a forrasztá-
rok. Szűk helyen, targoncával 
viszik a tálat a surrantó alá, ami-
be, ha szükséges, kipiszkálják az 
elakadt revét – beszél napi fel-
adataikról, majd megmutatja a 
helyszínt. Megértem, hogy fon-
tos a figyelem, de kell ide más is.

– Bár rendszeresen beszé-
lünk a munkabiztonságról, a 
baleseti forrásokról, az igazi ok-
tatás egymás között zajlik. Az 
évek során összegyűlt tapasz-
talat megfizethetetlen – jegy-
zi meg, majd hozzáteszi: vi-
gyáznak önmagukra és egymás-
ra. Különös figyelmet kíván, 
hangsúlyozza, hogy gáztüzelé-
sű berendezésekkel dolgoznak. 
Mindenki elvégezte a gázmen-
tő tanfolyamot, ismeri az ön-
mentő készülékek használatát, 
a gázszivárgás-gázömlés elhá-
rításának folyamatát. Minden 

nap foglalkoznak a munkabiz-
tonsággal. Ha szükséges, meg-
javítják a korlátokat, lépcsőket 
– sorolja az üzemvezető, és sa-
ját karbantartóik kreativitását 
dicséri.

Figyelem és felkészülés
Változó munkakörnyezeteben, 
a Vasmű egész területén, vala-
mennyi üzemében adódik fel-
adata a Gyártó Egység lakatos-
üzem szakembereinek. A 
fémipari munkák összes mun-
kavédelmi területe, szabálya vo-
natkozik rájuk. Folyamatos ok-
tatással, tudatos odafigyeléssel 
érték el tavalyi eredményeiket. 
Említésre méltó, hogy még idén 
sem volt balesetük. Az üzem 
vezetője, Dani 
László hangsú-
lyozza:

– A munká-
ink nem veszély-
telenek. A műhe-

lyen belül már rutinból teszik a 
dolgukat az emberek. Kint, más 
üzemekben, nem a megszo-
kott környezetben végzett mun-
ka felkészültséget, nagyobb fi-
gyelmet kíván. Nemcsak tud-
ni kell a szabályokat, hanem 
be is kell tartani, még akkor is, 
ha ez nem mindig könnyű fel-
adat. Törekszünk olyan visel-
kedési normákat kialakítani, 
hogy ne adjunk esélyt a baleset-
nek. Célunk, hogy egészsége-
sen menjünk haza, mindenkit 
hazavárnak.

Technológiá kat, szakmá-
kat sorol fel a lakatostól, vil-
lanyszerelőn át a hegesztőkig 
Eszenyi András karbantartás-
előkészítő, egyúttal munkavé-
delmi képviselő 
is. Daruzott csar-
nokokban, aho-
vá a vasút is be-
jár, hetvenhatan 
dolgoznak:

– Minden hónapban tartunk 
munkavédelmi oktatást, hogy 
frissítsük az ismereteinket – 
mondja, majd rátér a más üze-
mek nagyjavításaiban való köz-
reműködésre. – Csak bevizsgált, 
biztonságos gépeket, szerszá-
mokat használunk, ellenőrizzük 
az egyéni védőfelszereléseket. 
Mindenki részt vesz munka- és 
tűzvédelmi oktatáson. 

– A műhelyben a rutin-
szerű munka hordoz veszélyt. 
Kiemelten figyelünk a veszélyes 
gépekre, mint a lemezvágó vagy 
a présgépek. A kinti munkáknak 
nagyobb a kocká-
zata. Nagy odafi-
gyelést kíván is-
meretlen terü-
leten ismeretlen 
emberekkel dol-
gozni – teszi hozzá László Tibor 
üzemvezető-helyettes. – Úgy je-
lenünk meg a nagyjavításoknál, 
hogy előtte mindig bejárjuk a 
területet. Megismerkedünk az 
ottani speciális munkabizton-
sági szabályokkal, ezekről külön 
oktatást tartunk kollégáinknak. 
Vigyázunk magukra és egymás-
ra, viseljük a védőfelszerelést.

Oktatás és számonkérés
Különleges környezetben, kö-
tött technológiai folyamat köz-
reműködője az Acélmű daru-
üzemének hatvanhárom 
dolgozója. Folyékony fémek 
szállításában, mozgatásában 
vesznek részt a daruvezetők. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Baleset nélkül egész éven át

Különleges biztonsági szabá-
lyokat kell ismerniük és betar-
taniuk munkavégzésük során. 
Az üzem vezetője, Tóth Kál-
mán adatokkal mutatja be ta-
valyi munkabiztonsági eredmé-
nyeiket:

– Baleset miatt kiesett 
munkanapok nem voltak, két 
bejelentett sérülés adódott. 
Por ment az egyik munkatár-
sunk szemébe, egy másik pe-
dig a darura vezető lépcsőn 
csúszott meg. Ezekkel együtt 
teljesítettük a munkabizton-
sági elvárásokat. Folyamatos 
a daruvezetők munkavédel-
mi oktatása és számonkérése. 
Minden műszak előtt ellenőr-
zik a daruk műszaki állapotát, 
a biztonsági berendezéseket, 
a fékeket. Veszélyforrást a da-
rukkal kapcsolatos, magasban 
végzett munkák jelentenek, 

valamint a daru-
ra való feljutás. 
Emiatt fontos a 
régi járdalapok 
karbantar tása . 
Más, de nagy fi-

gyelmet kíván, és a daruveze-
tők felelősségével is jár a ter-
hek kötözésének ellenőrzése. 
Folyékony fémmel teli üstöt 
emelnek, mozgatnak, minden 
mozdulat számít. Komoly fel-
adatunk a kvázi balesetek elke-
rülése – mondja, majd néhány 
mondatban érzékelteti, hogy 
mivel is járhat egy nyersvas-
sal teli üst elhibázott emelése, 
egyensúlyából való kibillenté-
se. Ismerve az Acélmű beren-
dezéseinek méreteit, nyilván-
való, hogy milyen összponto-
sítást és fegyelmet kíván a da-
ruvezetőktől a biztonságos 
munkavégzés.

 Kaszás Éva

(Folytatás a 3. oldalról.)

László Ferenc megbízott 
karbantartási igazgatót, 
a Gyártó Egység vezető-
jét kérdeztük arról, hogy 
az egyes gyártóművek-
ben milyen karbantartási 
munkálatokat terveznek a nyár-
ra, illetve hogyan haladnak az 
előkészítés feladataival.

– Az előkészítő munka tel-
jes intenzitással folyik. Az egy 
időszakra összpontosuló fel-
adatok fokozott koordinációt 
igényelnek minden érintett te-
rülettől. A belső kapacitások-
kal már nem teljesíthető mun-
kákat külső vállalkozók bevo-

násával kell megoldani, 
amihez a szerződésköté-
sek folynak, sok esetben 
már meg is történtek. A 
cserélendő alkatrészek 
gyártása is ütemezetten 

halad. A beszerző kollégák dol-
goznak a szükséges anyagok, 
kereskedelmi áruk biztosítá-

sán. A művi karbantartó üze-
mek pedig az évenkénti cserét 
igénylő részegységek előszere-
lésével készülnek a nagyjavítá-
si kampányra.

A Nagyolvasztóműben a II. 
kohó új torokzára már meg-
érkezett, beszerelésre vár. 

Az idei év sok tényező miatt különbözik az előzőektől. 
különösen igaz ez a 2020. évi nagyolvasztóművi, acélműi 
és hengerműi éves nagyjavításokra. Finanszírozási és 
termelés-szervezési okok miatt idén az isD DuNAFERR 
Zrt. alapvető technológiai berendezésein a tervek szerint 
július végétől augusztus közepéig, egy időszakban 
valósulnak meg az éves nagyjavítási munkálatok.

Tömörítőműi palettakocsi gyártása a gyártó Egységnél

FAM szekciótartó gerenda megmunkálása a mechanikaüzemben
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Idén egy időszakra 
összpontosulnak a nagyjavítások

 Jól HAlAD AZ ElőKéSZítéS

A cserével 5 nap alatt fognak 
elkészülni a szakemberek.

Az Acélműben a II. FAM-
on ennél jóval hosszabb átfutá-
si idejű feladatok sorakoznak. A 
25 naposra tervezett nagyjavítás 
során cserére kerül a másodla-
gos hűtőzóna tartó acélszerke-
zetének több gerendája, ame-
lyek az öntőgépek indulása óta 
erősen elkorrodálódtak.

A FAM-on működő folya-
matirányítás részterületét je-
lentő Omron PLC-s rendszer 
felújítása komplett PLC-cserét 
jelent, melyhez szintén szük-
ség van a hosszabb nagyjavítá-
si időszakra.

Az előzőekhez képest már 
rutinfeladat a 4. szálon a bukta-
tó keret acélszerkezetének cse-
réje. Az idei FAM-os nagyfel-
adatok sorát az öntőtorony tete-
jén lévő fordítóvilla cseréje zárja. 
A berendezés acélszerkezetét a 
MASZ Csoport Kft. gyártotta és 
a Gyártó Egység munkálta meg. 
Összességében elmondható, 
hogy az idei nagyjavítás jelentő-
sen hozzájárul a FAM jövőbeni 
biztonságos üzemeltetéséhez.

A Meleghengermű esetében 
az évenként ismétlődően szük-
séges javítások és cserék elvég-
zése mellett idén nem tervezünk 
nagyobb beruházást. A henger-
sori darupálya síncseréjét kell 

majd megoldani, de mivel a 
nagyjavítás során éppen ez a da-
rupálya jelenti a munkák egyik 
fő útvonalát, ezért a cserét a 
Darusín Kft. szakemberei vár-
hatóan csak decemberben fog-
ják majd elvégezni.

A Hideghengermű fő beren-
dezései közül a pácoló és a sav-
regeneráló éves nagyjavítását 
tervezzük a nyári időszakban 
elvégezni. A savregenerálói re-
aktorkemence eddig megvaló-
sult tűzálló falazati javításait kö-
vetően augusztusban a kemence 

utáni tűzálló szakasz helyreállí-
tására kerül sor, és új Venturi-
mosó kerül beépítésre az el-
használódott helyére.

– Hogyan alakul majd a 
munkamegosztás a nagyjavítá-
sokkal kapcsolatban?

– Az egy időben tervezett 
javítások egyaránt nagy kihí-
vás elé állítják a belső szolgál-
tatókat és a külső karbantar-
tó vállalatokat. Ebben az idő-
szakban a Gyártó Egység la-
katosüzeme, a villamos javító 
üzem és az IT Igazgatóság fo-

lyamatirányítási szakemberei 
teljes létszámban a nagyjavítá-
sokon dolgoznak majd. Össze 
kell hangolni külső partnere-
ink feladatait is: többek kö-
zött a Csúcs-Ép Kft., a KGYV, 
a BIS Kft. és a Darusín Kft. is 
nagy erőkkel fogja segíteni a 
munkánkat.

Összességében elmondható, 
hogy az éves nagyjavítások elő-
készítése ütemezetten, jól ha-
lad a résztvevők elkö telezett-
ségének, szakmai hozzá  érté-
sének köszönhetően.

A FAM új fordítóvillájának forgácsolása a mechanikaüzem 200-as 
horizontál esztergagépén

A Meleghengermű ötrészes görgősorának felújítása a lakatos üzemben

Meleghengerműi tolókemence kiszedő oldali, 8 részes görgősori görgőjének felhegesztése a lakatosüzemben
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Háromévente kerül sor  
az üzemrészek 
leállításával járó, teljes 
körű nagyjavításra  
az isD kokszoló kft.  
vegyi üzemében. 
A karbantartás öthetes 
időtartama alatt rengeteg 
elvégzendő feladat várt 
idén is a közreműködő 
szakemberekre.

Ottjártunkkor Kámán Lász-
lóval, a vegyi üzem vezetőjé-
vel találkoztam elsőként, aki – 
mielőtt az elvégzett munkákat 
számba vettük volna – részle-
tesen bemutatta a terület mű-
ködését.

– Az üzem a 
kokszolás során 
kialakult mellék-
termékek kinye-
résével és feldol-
gozásával foglal-

kozik. Elsősorban a kamragáz 
tisztítását végzik el, majd annak 
továbbítását a társüzemek felé. 
Nagyon fontos, hogy a gáz tisz-
ta legyen, hiszen, ha szennye-
ződéseket tartalmaz, akkor az 
a további feldolgozásban prob-

lémákat okoz. Vízzel hűtik le a 
kamragázt 800-ról 80 Celsius 
fokra, így az kezelhető térfoga-
túra csökken. A második fázis-
ban tovább hűtik 22-24 fokra, 
előhűtőkön keresztül. Az üzem-
ben nemcsak a hűtési művele-
teket végzik el, hanem a gáz el-
szívását és továbbítását is, ex-
hausztorok segítségével. A tisz-
títási fázisok során a kátrányt, 
a kén-hidrogént, az ammóniát, 
valamint a naftalinos részeket 
is eltávolítják a kamragázból. 

A benzolkinyerő üzemrészben, 
mint ahogyan az egység neve is 
mutatja, az értékes benzolt nye-
rik ki a gázból, amit a társaság 
nagy mennyiségben értékesít 
a különböző felhasználók felé. 
Szintén jól értékesíthető termék 
a kén-hidrogénből kinyert ele-
mi kén is. 

Öt hétig álltak  
a berendezések
Idén április 28-án kezdődött el 
a nagyjavítás és a karbantartási 
munkálatok befejezését követően 
június 10-én indult meg újra tel-
jes üzemben a termelés. A Still-
Claus üzemben többek között 
megtörtént több páravezeték át-
alakítása, nyomvonalának meg-
változtatása is, de emellett a tel-
jes vezetékrendszer felújítása is 
lezajlott a gőzrendszereken és 
a kénrendszereken egyaránt. A 
szénmosótornyok teljes körű át-
vizsgálása is megtörtént, és ahol 
indokolt volt, elvégezték a szük-
séges javításokat is. A 103-as mo-
sótornyon tervben van még egy 
kisebb átalakítás, amelynek segít-
ségével ki tudják majd használ-
ni a torony teljes kapacitását. Egy 
savtalanító és egy kiforraló oszlop 
kijavítása nem fért most bele a 
nagyjavításba, ez egy későbbi idő-
pontban fog megvalósulni. 

A benzolkinyerő üzemben 
hűtőkötegcserék történtek a 
defregátorban és a kondenzátor-
ban, valamint az egyik előmele-
gítő hőcserélő hatósági vizsgála-
ta is lezajlott. Csővezeték-cserék, 
valamint nyomvonal-változások 
is voltak, illetve beépítettek egy 
új abszorber készüléket is a már 
meglévő mellé, ami szintén nagy 
jelentőségű munka volt. A tár-
saság saját munkavállalói mel-
lett ezúttal is nagy számban vet-
tek részt alvállalkozók is a kar-
bantartási folyamatban. Nagyon 
fontos volt a részfolyamatok jó 
időzítése és összeszervezése, hi-
szen a benzolkinyerő üzem ál-
lása alatt jól értékesíthető anyag 
megy veszendőbe.

Új plC-vezérlőközpontot 
építettek be
Fontos szerepe volt a karban-
tartási folyamatban a Kokszo-
ló villamos üzemének is. Az ott 
dolgozó kollégák magas színvo-
nalú szakmai képzettsége a ga-
rancia arra, hogy minden terü-
leten hatékonyan be tudjanak 
avatkozni a folyamatokba. Má-
tyás Zoltán üzemvezető foglalta 
össze a nagyjavítással kapcsola-
tos főbb információkat:

– A Still-Claus 
üzemben koráb-
ban gyakran volt 
üzemzavari té-
nyező a PLC-ve-
zérlés központ-
jának instabil működése. Ezt a 
problémát a jelenlegi nagyjaví-
tás alatt sikerült megoldani, és 
kicserélhettük a korábbi beren-
dezést egy új korszerű elosztó-
ra. Ennek a tervezése házon be-
lül készült a mi mérnökeink ál-
tal, valamint a kivitelezését és a 
beüzemelését is a kollégáim vé-
gezték el. Az üzembiztonságot 
nagymértékben növelni fog-
ja ez a beruházás. Az új szek-
rény intelligens vezérléssel, au-
tomatikus adatgyűjtő rendszer-
rel és túlnyomásos levegőtar-
tással rendelkezik, ez utóbbi 
védi a rendszert a külső szeny-
nyező környezeti hatásoktól. 
Törvény általi kötelezettsé-

Nagyjavítás a vegyi üzemben
 FoNtoS MUNKáK vIllAMoS éS GépéSZEtI tERülEtEN IS 

A benzolkinyerői szivattyúház benzolszivattyúi 
Új plC-vezérlőközpont  
a Still-Claus üzemben

Still udvar, 
csurgalékvíz-szivattyúk
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günk a terepi robbanásbiztos 
(RB) rendszereink hároméven-
kénti felülvizsgálata, ami tavaly 
történt meg, most pedig kijaví-
tottuk az akkor feltárt hibákat. 
Elvégeztük a Still-Benzol üze-
mekben a szükséges éves vil-
lamos karbantartást, hogy to-
vábbra is megfeleljünk a tűz-
védelmi és érintésvédelmi elő-
írásoknak. A kis gépteremben 
a reflux- és kitárazó szivattyúk 
villamos rendszereinek felújítá-
sa megtörtént, itt új tartókon-
zolokat, új kábelezést kapott a 
rendszer, valamint itt is lezajlott 
a robbanásbiztos rendszerek ja-
vítása, karbantartása is.

A benzolüzemben a villa-
mos rendszerek az 1986-ban te-
lepített alaprendszerekre épül-
nek fel. Bizonyos elemeket, ame-
lyeket legsűrűbben használunk, 
már lecseréltünk az előző kar-
bantartások alkalmával. Az idei 
karbantartásnál azonban szeret-
tük volna a teljes alaprendszer 
cseréjét is megvalósítani, új erő-
átviteli szekrényeket, új vezérlő-
szekrényeket telepítettünk vol-
na egy teljes, új PLC-rendszerrel 
együtt. Azonban ezt a beruhá-
zást a jelenlegi gazdasági hely-
zetben, költségcsökkentési okok 
miatt elhalasztottuk. Megtörtént 
a tervezés és elindultak az anyag-
beszerzések is, de ezt követően 
született döntés arról, hogy majd 
csak egy előnyösebb gazdasági 
helyzetben valósul meg a beru-
házás. A régi rendszer azonban 
addig is üzembiztosan, megbíz-
hatóan működik. 

Kinyíltak  
a zárt rendszerek
A gépészeti üzemben Kántor 
János üzemvezető-helyettes-
sel beszélgettünk, aki szerint 
az évek során bebizonyosodott, 
hogy bevált, hatékony módszer 
az, hogy egyszerre két üzem 
nagyjavítását végzik el a leállás 
ideje alatt. 

– Mindkét üzemben nagyon 
sok gépészeti karbantartási fel-
adat adódik, és ebben az idő-
szakban koncentráltan el tud-
juk végezni az összes munkát. 

A technológiá-
ból kifolyólag je-
len lévő agresszív 
anyagok  (am-
mónia, kén-hid-
rogén) olyan ha-
tással vannak a berendezések-
re, ami miatt elengedhetetlen 
háromévente egy teljes körű 
nagyjavítás. Az egyébként zárt 
technológiával működő beren-
dezések ilyenkor le vannak ál-
lítva, ki vannak nyitva, tisztítva, 
így minden részegységre kiter-
jedően át tudjuk vizsgálni azo-

kat és a javításokat el tudjuk vé-
gezni.  Meghatározott ütemterv 
szerint haladtunk a javítások-
kal, de természetesen egy ilyen 
technológiában mindig adód-
nak váratlan feladatok is, amit 
ekkor kell megoldanunk a helyi 
szakemberekkel együtt. A leg-
jelentősebb munka a Still-Claus 
üzemben a  szivattyúk felújítá-
sa, a technológiai berendezések 
megbontása, javítása, bizonyos 
szakaszokon csővezetékek cse-
réje, valamint szerelvénycse-
rék voltak. Kicseréltük a kén-
folyadék-zárakat is. A nagy-
javítási feladatok döntő része 
erre az üzemrészre koncentrá-
lódott. A kazánhatósági vizsgá-
latok során feltárt hibákat is ki-
javítottuk. Az üzemben az elő-
bontó reaktorhoz kapcsolódik 
egy alacsony nyomáson mű-
ködő hőhasznosító kazán, ami 
fontos része a technológiának, 
csakúgy, mint a kénkondenzá-
tor és a gőzdob. Ezeknek szin-
tén lejárt a hatósági engedélye, 
amelyeket meg kellett újítani, 
ehhez pedig komplex szerke-
zeti vizsgálatot és nyomáspró-
bát kellett végezni. A benzol-
kinyerő üzemben az előmelegí-
tő hőcserélőnek és polimer tar-
tálynak szintén lejárt a hatósá-
gi vizsgája, az ezzel kapcsolatos 
feladataink itt is hasonlóak vol-
tak. Technológiai módosítás a 
gépészeti területen idén, hogy 
megoldjuk a KW103 mosóto-
rony gázmosó kapacitásának 
teljes kihasználását. 

Sz. I.

A benzolkinyerő előmelegítő hőcserélő kondenzrendszerének felújítása Kénlefolyók visszaépítése a Still-Claus üzem új kénfolyadék-záraira 

Új abszorber készülék beépítése a benzolkinyerőbe
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Aktuális

1969 szeptemberében 
kezdte meg működését, 
akkor még ii. sz. 
Gimnázium és 
szakközépiskola 
néven Dunaújvárosban 
a mai DsZC Bánki 
Donát Gimnázium és 
szakgimnázium. 

Egykoron a gimnáziumi okta-
tás mellett gépészeti, acél- és 
fémszerkezeti, gépjármű-vil-
lamossági műszerész, villany-
szerelő és szabályozástech-
nikai műszerész képzés folyt. 
Öt évtized alatt rengeteg ki-
váló szakember végzett az in-
tézmény falai között. Ötven év 
alatt azonban sok minden vál-
tozott, Schőn Beatrixszal, az 
iskola igazgatójával a jelen ki-
hívásairól, feladatairól beszél-
gettünk.

– Hogyan ünnepelte az 
intézmény ezt a jelentős 
jubileumot?

– A tavalyi évben minden 
hónapra szerveztünk egy-egy 
kimondottan jubileumi prog-
ramot, amelyek idén is folyta-
tódtak, hiszen mi tanévekben 

számolunk. Augusztus végén 
a köztünk lévő régi nyugdíja-
sainkat és régi igazgatóinkat 
köszöntöttük. Szeptemberben 

egy ötven évet felölelő fotókiál-
lítást rendeztünk. Októberben 
Bánki Donát életével kapcso-
latos, az egész diákságot át-
fogó versenyünk volt, ahol 
a 12/A osztályunk szerepelt 
legjobban, és csoportos be-
lépést nyertek a Közlekedési 
Múzeumba, amelynek „bevál-
tására” majd a későbbiekben 
kerül sor. Novemberben az 
úgynevezett Kapcsolda játékos 
délután került megrendezés-
re, amelynek keretében a Móra 
iskola és a Jószolgálati Otthon 
lakóival közös érzékenyítő 
játék folyt. Januárban a peri-
ódusos rendszer rekordkísér-
letére került sor, ahol orszá-
gos második helyezést értünk 
el. Februárban teadélutánunk 
volt, ahol Horváth Béla nyu-
galmazott történelemtanár tar-
tott előadást az épp megjelenő 
könyvéről. Március 16-tól pe-

dig a koronavírus-járványhely-
zet miatt bezártak az iskolák, 
ezért a Charles Babbage infor-
matikai versenyünk már online 
módon valósult meg. Sajnos, 
az áprilisi gálánk viszont elma-
radt, és ez azért is fájdalmas 
nekünk, mert az énekkarunk a 
10. évfordulóját ünnepelte vol-
na, s így dupla jubileumot ül-
hettünk volna. Nem tudom, 
hogy meg tudjuk-e rendezni 
jövőre, mert a kórusvezetőnk 
elmegy a nyáron.

– A különleges vírushelyzet-
ben sikerült-e maradéktala-
nul megszervezni a szakmai és 
érettségi vizsgákat?

– Szerencsére minden rend-
ben lezajlott, egyetlen diákunk 
sem lépett vissza, pedig a hatá-
lyos jogszabályok lehetővé tet-
ték volna ezt. Nagyon büszke 
vagyok rájuk! Most már a szó-
belikre készülünk, a speciális 

Bánki: fél évszázad  
a szakképzésben

 poZItív, GyüMÖlCSÖZő KApCSolAtBAN AZ ISD DUNAFERR ZRt.-vEl

Bánkis igazgatók egymás között: hóbor gyula, Schőn Beatrix, Englóner gyula és gyöngyössy Csaba 

Magas színvonalon valósul meg az iskolában a szakképzés
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Európának most 
lehetősége van a 
környezettudatos, karbon-
szegény, körforgásos 
gazdaság megteremtésére 
oly módon, hogy az 
nemzetközileg is 
versenyképes legyen. 
Az acélnak ebben 
központi szerepe lesz, 
mivel a teljes értéklánc 
mentén támogatja a fő 
feldolgozóipari ágazatok 
fejlődését.

Európában középtávon a nyers-
acélgyártás alapvető techno-
lógiaváltáson fog átesni, mivel 
a jelenleg széles körben alkal-
mazott acélmetallurgiai eljárá-
sok már a műszaki és termodi-
namikai határukhoz közelítenek 
CO2-kibocsátás tekintetében. A 
„zöld” acélgyártásra történő át-
állásra nincs más lehetőség.

A CO2-kibocsátás- csökkentés 
tekintetében áttörést jelentő 
acélgyártási technológiák hid-
rogén- és megújulóenergia-
alapúak lesznek, de azzal is szá-
molnunk kell, hogy a nullához 
közelítő kibocsátás érdekében 
a keletkező széndioxid tárolása 
(CCS) és/vagy nyersanyagként 
történő felhasználása (CCU) is 
meg kell, hogy valósuljon.

A műszaki követelmények 
óriásiak, önmagában az ágaza-
tunknak 400 TWh/év megúju-
ló villamos energiára lesz szük-
sége 2050-től. Ez megegyezik 

Németország jelenlegi éves villa-
mosenergia-igényével. Ebből 250 
TWh az évi 5,5 millió tonna hid-
rogén előállításához kell majd.

Ennek a technológiaváltás-
nak a tőkeigénye és működé-
si költsége extrém magas, nagy-
ságrendileg a milliárd eurós tar-
tományba esik. Az így előállított 
acél tonnánkénti ára várhatóan 
35-100%-kal lesz magasabb a je-
lenleginél, attól függően, hogy 
hogyan sikerül az új technoló-
giák alkalmazásának költségop-
timalizálása. Ez az oka annak, 
hogy az uniós acélipar (alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású) jövője 
a megfelelő keretrendszer meg-
lététől függ, ezért elengedhetet-
len az acélra vonatkozó „Zöld 
megállapodás” (Green Deal on 
steel)

Támogató feltételek esetén, 
a megfelelő infrastruktúra és a 
szabályozási keretek mellett az 
európai acélipar felhatalmazást 
kap, és teljes mértékben elkö-
telezi magát az EU éghajlati és 
fenntartható növekedési célki-
tűzései mellett. Az ágazat ké-
pes olyan új technológiákat ki-
fejleszteni és bevezetni, ame-
lyek 2030-ra 30%-kal, 2050-re 
pedig 80-95%-kal csökkenthetik 
az EU acéltermelésének szén-
dioxid-kibocsátását, miközben 
az innovatív acéltermékek ré-
vén hozzájárul az üvegházhatá-
sú gázok csökkentéséhez vala-
mennyi ágazatban.

(Forrás: eurofer.org) 

szabályokat betartva. Az írás-
beli vizsgák előtt is kaptak a di-
ákok szájmaszkot, kézfertőtle-
nítőt, és betartattuk az előírt, 
megfelelő távolságot is egymás 
között.

– Milyenek az iskola beisko-
lázási mutatói, illetve milyen 
szakmacsoportok vannak az 
okta tási programban jelenleg?

– Várakozáson felüli a 
beiskolázásunk, négy osz tályunk 
van tele, ez 30 fős osztályokat 
jelent, amelyek bontva lesznek 
matematika-, nyelvi, illetve 
szakmai órákon. A szakkép-
zés átalakult, az Ipar 4.0 rend-
szeren belül szakmák tekinte-
tében alapvetően ágazatok van-
nak. Nálunk az elektronika- és 
elektrotechnika-ágazaton belül 
az ipari informatikai techniku-
sokat fogjuk képezni, míg a gé-
pészeti ágazaton belül három-
féle képzésünk lesz. A MOL ké-
résére a gépésztechnikus szak-
irányt is indítjuk, de képezni fo-
gunk gépgyártástechnikusokat, 
és vasúti járműszerelő techni-
kusokat is.  Az informatika- és 
távközlés-ágazatban új képzés-
ként indul a szoftverfejlesztő és 
-tesztelő technikus. Partnereink 
igényeit szem előtt tartva ki-
emelten figyelünk a duális kép-
zésre is. Érdekesség, hogy ré-
gebben is volt angol nyelvi elő-
készítő osztályunk, amit ismé-
telten indítunk, ez egy hat éves 
képzés.

– Ha már szóba került a du-
ális képzés: milyen a kapcsolat 
az ISD DUNAFERR Zrt.-vel?

– Abszolút pozitív és gyü-
mölcsöző a kapcsolatunk. A 
diákjaink rendszeresen részt 
vesznek a gyárban különböző 
üzemi gyakorlatokon, sőt, a 
DUNAFERR részt vett egy 
nyertes pályázatban, ahol a 
tanműhelyünket fejlesztet-
ték és a mi diákjaink és okta-
tóink szinte teljes létszámmal 
ott voltak az évközi gyakor-
latokon is. Szoros az együtt-
működés. Mi nyitottak va-
gyunk a cégek elképzeléseire, 
hiszen az ő szükségleteik sze-
rint hirdetjük és képezzük a 
jövő szakembereit. Az átala-
kuló szakképzésben most lesz 

két évünk, a szakmai átalakulás 
következtében ugyanis minden 
diák a gépészet alapjait tanulja 
két évig, és csak utána szako-
sodnak majd.

– Milyen a szakos ellátott-
ság pedagógusokból, meg le-
het-e felelni a cégek elvárásai-
nak, igényeinek a tanárok, ok-
tatók felkészültsége révén?

– Alapvetően nagyon jó a 
szakos ellátottságunk. Igaz, a 
gépészet és az informatika ké-
nyes terület. A gépésztanárok-
kal jól állunk, szerencsére a 
nyugdíjasainkra is tudunk szá-
mítani. Az informatika a szű-
kebb keresztmetszet. Itt majd 
villamosmérnökökre is szük-
ségünk lesz, de várjuk tovább-
ra is az informatikusokat, fiatal 
tanárokat.

– Az első fél évszázad után 
miként látja a Bánki következő 
ötven évét?

– Nem vagyok jós, így az-
tán nem lehet öt évre sem elő-
re tervezni, nemhogy ötvenre. 
De nagyon bízom abban, hogy 
aminek az alapjait megterem-
tették az elődeink, azt mi tud-
juk folytatni és ötven év múl-
va is lesz Bánki.  Azt látom, 
hogy a szakképzés erősödésé-
vel szükség lesz ilyen iskolák-
ra, mint a miénk, ahol a diákja-
ink magas színvonalú szakmai 
képzést kapnak. Hiszem azt, 
hogy a következő 50 év kihívá-
saira is ugyanolyan innovatí-
van fog az iskola reagálni, mint 
az elmúlt idők változásaira. Ne 
feledjük a mottónkat: „Mi va-
gyunk a Te jövőd!”

– Végezetül egy személyes 
kérdés: igazgatóként hogyan 
érzi magát?

– Szeretem a munkámat! 
Tudom, hogy a tanárok több-
sége magányos harcos, de én 
hiszek a csapatmunkában. Mi 
nagyon jó csapatot alkotunk, 
jól tudunk együtt dolgozni, és 
ez rendkívül fontos. Az iskola-
vezetés most megújult, új he-
lyettesekkel vágtunk neki az 
új tanévnek, de segítőkész a 
kollektíva és a közös szekeret 
egyfelé igyekszünk húzni. Ez 
lehet a siker alapja.

Szóládi Zoltán

„Zöld megállapodás”  
az acéliparban

 ÚJ tECHNolóGIáK, INNovAtív tERMéKEK

92020. június



Aktuális

A hazai ipar története új 
kiadvánnyal gazdagodott 
„Az acél szépsége” 
címmel, amelyben a 
DuNAFERR egykori elnök-
vezérigazgatójára, Horváth 
istvánra emlékeznek a 
szakma jeles képviselői, 
jó néhány vezetőtársa és 
mindazok, akiknek pályáját 
nagyban meghatározták 
a rendszerváltást követő 
évtized társadalmi, 
gazdasági és politikai 
változásai.

Az előszót jegyző dr. Chikán At-
tila 1991 és 1998 között volt a 
DUNAFERR Felügyelőbizottsá-
gának elnöke: „Ezek az évek ha-
zánk történelmi átalakulásának 
botladozó lépsekkel megjárt, 
de optimista időszakát jelentet-
ték. Az új feltételek még a gaz-
dag tapasztalatokkal rendelke-
zők számára is sok újdonságot 
hoztak, együtt tanultuk a piac-
gazdaság gyakorlatát. A DU-
NAFERR sikertörténet volt: 
az acélipar iránt érzett, sok év 
alatt sem csökkenő mély tisz-
telettel léptem át a kapuját az 

ország akkor legna-
gyobb termelőválla-
latának, amely szim-
bóluma is lehetett az 
átalakulásnak szoci-
alista nagyvállalatból 
sikeres piacgazdasági 
szereplővé. Sok órát 
töltöttem Pistával és 
munkatársaival, de 
vele kettesben is, gon-
dolkodva a turbulens 
körülmények közöt-
ti helytállás lehetősé-
gein. Az évek során 
kapcsolatunk a tárgy-
szerű szakmai tartalom megtar-
tása mellett személyessé, bará-
tivá vált. A DUNAFERR-nek 
és Dunaújvárosnak szerencséje 
volt, hogy ezekben az években 
Horváth István volt az elnök-
vezérigazgató” – e gondolatok-
kal ajánlja az olvasók figyelmé-
be dr. Chikán Attila „Az acél 
szépsége” című kötetet. 

Ami pedig a címválasztáso-
kat illeti, „Időkerék” címmel je-
lent meg 2006-ban a Dunaferr 
Dunai Vasmű elnök-vezérigaz-
gatójának visszaemlékezés-kö-
tete. Nyolc évre rá, 2014. június 

1-jén Horváth István 
befejezte földi lé-
tét, hogy azután a 72. 
születésnapját meg-
előző napon, 2014. 
június 16-án család-
tagjai, barátai, közeli munkatár-
sai utolsó útjára kísérjék a Szent 
Gellért plébániatemplom urna-
temetőjébe. Az „Időkerék” meg-
szűnt forogni, elcsendesedett, 
megállt. Az Idővonal tart az 
Univerzumba…

A könyv címadó vissza-
emlékezése dr. Menyhárt 
Ferenchez, a Lemezalakító Kft. 
egykori ügyvezető igazgatójá-
hoz fűződik: „István a gimná-
ziumi tanulmányaiból elmé-
lyült humán szemléletet hozott 
magával. Villamosmérnökként 
ezt a tudást ötvözte az anyag 
belső lényegét ismerő, termé-
szettudományos műveltséggel. 
Az acélban a sokoldalúan hasz-
nosítható terméket, a jövőt lát-
ta. Tisztelte a fémet, és azt a 
csodát, ahogy a föld alatti, el-
rejtett ásványokból egyszer csak 
megjelenik a Ferrum, az égi fém, 
az an-bar, ahogy a sumér nyelv-
ben nevezik. Valami olyan va-
rázsa van, hogy aki ember a kü-
lönböző munkafolyamatokban 
a vassal kapcsolatba kerül, an-
nak minden feldolgozási fázisa 
tetszik.”

A kötet gazdag képanyaga a 
dunaújvárosi vas- és acélszob-
rász alkotótelepek alkotásairól il-

letve azok részleteiről készült, ez-
zel is hangsúlyozva a vállalat ér-
tékteremtő, művészetpártoló te-
vékenységét. „Hálával gondolok 
arra az időszakra, amikor még 
volt „MŰTERMEM”, ugyan-
is így hívtuk Móder Rezső bará-
tommal a GYÁRAT. Horváth 
István támogatását is mindvé-
gig élveztük.” – vall a korszak-
ról a kötetben szintén megszó-
laló Friedrich Ferenc szobrász-
művész, aki Birkás Istvánnal, 
Reszler Ernesztinnel és Erdész 
Lászlóval közösen elindította 
az Amatőr Képzőművészeti 
Műhelyt, a Dunaújvárosi Vas- 
és Acélszobrász Alkotótelepek 
elődjét.

A visszaemlékezők sorában 
találjuk dr. Farkas Ottó profesz-
szor emeritust, dr. Tardy Pált, dr. 
Domanovszky Sándort, összesen 
harmincöten szólalnak meg.

A kiadvány a Rolling Nyomda 
gondozásában jelent meg. 
Szerkesztője Szente Tünde (la-
punk rendszeres szerzője — a 
szerk.), a borítóterv, a tipográ-
fia, a fotózás és képszerkesztés 
Várnai Gyula munkája. A könyv 
a Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara Latinovits Zoltán ut-
cai székházában vásárolható meg. 

Az acél szépsége
 AZ IDővoNAlRA FElKERült tÖRtéNEtEK

 Várnai gyula: Tanácsadó, 1993 - részlet

ef Zámbó István: Nem véletlen alakzat, 1975
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ARCok

Őszintén szólva, elsősorban 
Pász Zsuzsanna közismert 
„nyüzsgéséről” szerettem 
volna írni, mert bárhol is 
találkoztunk eddig, mindig 
szervezett valamit.  
A gyárban munkabiztonsági 
szakemberként 
munkavédelmi hónapokat 
vagy éppen véradást,  
a kapun kívül nyári 
táborokat gyerekeknek vagy 
éppen faültetést. 

Próbáltunk egy beszélgetésre időt 
találni, vezetői értekezlet, anató-
miatanulás, OM-zengetés, utazá-
si előkészületek között. Úgy tűnt, 
munkája, családja mellett minden 
mással IS foglalkozik. Szabadsága 
első délelőttjét átengedte, s meg-
értettem, hogy egy csodás bel-
ső derűvel egyszerűen csak meg-
éli az óráit, mind a huszonnégyet, 

ami naponként adatott. Össze-
foglalva, Dozsi élete az élet szere-
tetéről szól.

Nem véletlen, hogy sokan is-
merik a gyárban, hiszen har-
minchét éve vasműs ösztöndí-
jasként kezdett dolgozni a veszp-
rémi vegyipari érettségije után. 
Váltóműszakban járta végig a la-
borokat, majd két fia születését 
követően – hogy a váltóműsza-
kot családbarátbb időbeosztás-
ra cserélhesse –, adminisztrátor 
lett. Egykori főnöke, Loy Árpi bá-
csi szavait idézi: „Ide nemcsak egy 

irodai munkás kell, ha-
nem olyan valaki, aki 
az emberek lelkével is 
törődik.”  

– Akkor még 220 
ember dolgozott az 
ércelőkészítő és -tö-
mörítő üzemben, volt 
feladat bőven, de na-
gyon szerettem. Még 
egészen az elején, az 
üzemvezető értekezle-
tet tartott és meghagy-
ta, hogy senkit nem 
kapcsolhatok be neki, 
majd mindenkit visz-
szahív. Csörög a telefon 
és egy határozott hang 
szól: „Szabó vagyok, az 
Árpit keresem.” Ahogy 
a főnököm meghagy-
ta mondtam neki, hogy 
majd visszahívjuk.  A 
hang még határozot-

tabb lett: „Nem érti, Szabó va-
gyok! Kapcsolja csak nekem a fő-
nökét!”  Én: Nem tehetem, visz-
sza fogjuk hívni. Egyébként meg 
tudja maga, hány Szabó dolgo-
zik ebben a gyárban? … Aztán, 
nagy nevetések közepette Árpi 
bácsi megdicsért, és azt mondta, 
a főnök kíváncsi lett, ki ez az őr, 
aki így vigyáz rá. Persze, később 
megtudtam, hogy ez a bizonyos 
Szabó az Acélművek Kft. ügyve-
zető igazgatója volt éppen…

Zsuzsa öt éven át volt függet-
lenített tisztségviselő és dolgozott 
a Dunaferr Ifjúsági Szervezet iro-

dáján, mint az érdekVÉDELEM 
tevékeny résztvevője.  A véde-
lem aztán másként alakult, mert 
a Nagyolvasztóműhöz már mun-
ka- és tűzvédelmi munkatársként 
került vissza. Az új munkakör új 
ismereteket és új végzettségeket 
kívánt, amit munka, két gyermek 
és egy vezető beosztású férj mel-
lett nem volt egyszerű megsze-
rezni, az egész családtól áldoza-
tot követelt.

A legnehezebb a tűzvédelmi 
felsőfokú végzettség megszer-
zése volt. Az iskola az Országos 
Katasztrófavédelem oktatási köz-
pontja volt, ami egy laktanya. Itt 
nem igazán nézték jó szemmel 
a „szoknyában járó” diákokat.  
– Ekkor eldöntöttem, hogy in-
nentől kizárólag olyat fogok ta-
nulni, ami érdekel – emlékszik 
vissza Dozsi.

Az életében a kineziológiával 
és a Bach virágterápiával a szere-
lem már korábban elkezdődött, 
majd ezt kiegészitette egy termé-
szetgyógyász iskolával, s mivel 
puszta érdeklődésnél jóval több 
ismerete volt, ebből szinte egye-
nesen következett a tanultak te-
rápiás munkában való hasznosí-
tása. Úgy fogalmaz, hogy létezé-
sének egyik lába az Iyengar jóga, 
amit lassan húsz éve párjával 
együtt a dunaújvárosi Dharma 
Jógastúdió haladó csoportjában 
gyakorol. A másik lába a segítés. 
Terapeutaként, oktatóként szá-
mos embernek, családnak segí-
tett már az egészséges életmód 
és a testi-lelki egyensúly helyreál-
lításában. Két éve párjával együtt 
család- és rendszerállító terape-
uta végzettséget szereztek. Arról 
mesél, hogy van egy egyetemes 
rend, ami a családi működéseket 
meghatározza és nagyon fontos, 
hogy e szerint a rend szerint tud-
junk működni, mert akkor bol-
dog a lélek. Amikor vétünk a rend 
ellen, annak mindig ára van a csa-
ládi generációkban.  

Dozsi pár hónapja nagyma-
ma. Ennek kapcsán beszélget-
tünk a teremtés csodájáról. S csak 
hallgattam, ahogyan az Ember 
és a Teremtő legcsodálatosabb 
közös alkotásának nevezte a 
gyermekvállalást…

K. É.

Nők a munka világában
 DoZSI, AZ élEt SZERElMESE

Férjével házigazda-konferanszié 
párosként a Magyarországi Kineziológusok 
Szövetségének 25. éves évfordulós 
ünnepségén

Egy fotón szinte minden, amit imád: kirándulás, fák, kutya és hó

Munkavédelmi szakemberként is segíteni igyekszik mindenkinek

112020. június



köZéRDEkű iNFoRmáCiók

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség által közérdekű 
célra létrehozott és 1992 óta folyamatosan működő alapítványunk 
1998-tól rendelkezett közhasznú jogállással. Az alapító döntése 
alapján – a törvényi előírásoknak megfelelően – a közhasznú jogál-
lás nyilvántartásba vétele nem lett kérelmezve, ezért a Székesfehér-
vári Törvényszék a közhasznú jogállásunkat 2014. június 1-i idő-
ponttól törölte a nyilvántartásból.

Tevékenységünket a 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jog-
ról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló törvény és az Alapító okirat előírásai 
alapján végeztük.

Az alapítvány 8 főből álló kuratóriuma a 2019. évben 11 alkalom-
mal ülésezett, ahol
– 39 db határozatot hozott,
– 10 db egyéb kérelemről döntött,
– 55 db szociális támogatásról (ebből 6 db egyedi elbírálás alapján) 

döntött,
– 1 db kérelem került elutasításra.

A szociális támogatásban részesülők közül 9 fő két alkalommal is 
támogatásban részesült.

Szociális támogatást kapott (Ft):
– 55 fő (ebből 9 fő két alkalommal)  922.000
 összesen  922.000

Képzési célú támogatást kapott (Ft):
– Vasas Nőbizottság 31.120
– Nyugdíjas Bizottság  100.000
 összesen  131.120

Sportcélú támogatásban részesült (Ft):
– ISD Dunaferr Zrt. Acélmű  268.000
– ISD Dunaferr Zrt. Lemezalakítómű  140.000
– ISD Kokszoló Kft.  140.000
– Dunaferr Vasas kispályás labdarúgócsapat  400.000
 összesen  948.000

Kulturális célú támogatást kapott:
Nem volt ilyen tárgyú kérelem.

A felsorolt támogatásokra összesen 2.001.120 Ft került kifize-
tésre. 

Az alapítvány 2019. évi bevételei (Ft):
– célzott, kapott támogatás  600.000

(Vasas kispályás labdarúgócsapat) 
ebből 200.000 Ft a 2018. évet érinti

– felajánlott szja 1%-nak bevétele  179.694
–  kapott kamatok  4.128
– egyéb kerekítésből adódó tételek  2.261

összesen  786.083

Az alapítvány 2019. évi költségei (Ft):
– nyomtatvány, irodaszer  8.355
– szolgáltatások  167.400

– bankköltség  71.809
– bruttó munkabér  525.000
– bruttó tiszteletdíj  408.000
– bruttó megbízási díj  350.000
– szociális támogatás  922.000
– sportcélú támogatás  948.000
– képzési célú támogatás  131.120
– egyéb költségek  51.410
– szociális hozzájárulási adó  1.036.406
– személyi jövedelemadó  623.815
 összesen  5.243.315

2019. évi eredmény (Ft):  - 4.457.232 (veszteség)

A NAV által 2018 szeptemberében átutalt, a személyi jövedelemadó 
1%-felajánlásokból befolyt 165.199 Ft-ot szociális támogatásokra 
használtuk fel a 2019. évben. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a 
szakszervezeti tisztségviselőknek, akik az adó 1%-os felajánlásának 
szervezőmunkájában részt vettek, valamint azoknak az adózó mun-
kavállalóknak, akik rendszeresen vagy akár első alkalommal támo-
gatták alapítványunkat adójuk 1%-ával.

Az alapítvány adószáma:  
19097415-1-07

Az 1. számú melléklet a szociális támogatások részletes bontását 
mutatja.

A beszámolót a kuratórium a 9/2020. számú határozatával  
2020. május 4-i ülésén fogadta el.

 Móri Imre
 elnök 

1. sz. melléklet

Alapszervezet létszám  
(fő)

támogatás 
összege  

(Ft)

Egy főre jutó  
átlagos támogatás 

összege  
(Ft)

1. DAK Acélszerkezeti Kft.

2. Ferromark-Halna Kft.

3. ISD Dunaferr Zrt. 8 240000 30000

     - Fémbevonómű

     - Irányítás 3 75000 25000

     - Karbantartási Igazgatóság 1 30000 30000

     - Nagyolvasztómű 1 60000 60000

     - Acélmű

     - Meleghengermű 1 25000 25000

     - Hideghengermű 1 30000 30000

     - Szállítómű 1 20000 20000

     - lemezalakítómű

4. ISD Kokszoló Kft. 1 30000 30000

5. ISD power Kft. 1 15000 15000

6. Keramet Hungary Kft.

7. Dunaferr vámügynökség Kft.

8. StS Metalkov H. Kft.

9. Darusín Kft.

10. Dunaferr labor Np. Kft.

11. Dunaferr Dv. vasas Szaksz. Szöv.

12. Nyugdíjas Bizottság 45 637000 14156

összesen 55 922000 16764

Beszámoló az összefogás Alapítvány  
2019. évi tevékenységéről
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Az Országgyűlés várhatóan 2020. június 16-án szavaz a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről. Erre 
tekintettel ezúton tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy az alábbi, a koronavírus járványra és a veszélyhelyzetre tekintettel elren-
delt munkáltatói intézkedések, megállapodások a veszélyhelyzet Országgyűlés általi megszüntetésével egyidőben megszűn-
nek, illetve módosulnak:

1. Tájékoztató az ISD DUNAFERR Társaságcsoport korona vírussal kapcsolatos megelőző intézkedéseiről 
 (2020. február 28.) szóló dokumentum:

- A gyárterületen belüli testhőmérséklet ellenőrzése megszűnik.
- A gyárlátogatások és közösségi rendezvények a veszélyhelyzet megszüntetését követően sem szervezhetők. Ezen korlátozás 

feloldásáról a munkáltató a jogszabályok, kormányzati döntések és az egészségügyi hatóság döntéseinek figyelembevételével a 
későbbiekben dönt. 

- Kérjük a munkavállalókat, hogy a higiéniás ajánlásokat a továbbiakban is tartsák be.

2.  DTKSZ 77. és 78. számú módosításai
- A gyárterületen belüli testhőmérséklet ellenőrzése megszűnik.

3. DTKSZ 79. számú módosítása
- A szabadságos bér terhére kérhető rendkívüli fizetett távollét lehetőségét a munkáltató csak abban az esetben tudja biztosítani 

továbbra is, ha a DTKSZ 81. számú módosítását a szakszervezetek elfogadják.
- A „pulykapénz” terhére kérhető rendkívüli fizetett távollét lehetősége megszűnik.
- Az azonnali hatályú szabadság elrendelésére vonatkozó munkáltatói intézkedési lehetőség megszűnik.

4. DTKSZ 80. számú módosítása
- A munkáltató továbbra is biztosítja az egészség védelmét, a betegségek terjedésének megakadályozását szolgáló eszközöket, 

felszereléseket.

5. Tájékoztató a koronavírus elleni védekezésről (2020. március 13.)
- A higiéniás ajánlásokat továbbra is javasoljuk betartani.
- A munkáltató továbbra is biztosítja az egészség védelmét, a betegségek terjedésének megakadályozását szolgáló eszközöket, 

felszereléseket.
- Értekezletek, megbeszélések a veszélyhelyzetet megelőző módon és formában megtarthatók.
- Adminisztratív ügyintézésnél fenntartjuk azt a jól működő új rendszert, hogy a munkavállalók szíveskedjenek kopogni, majd 

az ajtó előtt várakozni, míg szólítják őket.
- A társaság területén belül rendezvények, összejövetelek továbbra sem tarthatók. A munkahelyen kívüli rendezvények vonatko-

zásában kérjük szíveskedjenek betartani a vonatkozó jogszabályokat.
- Külföldre utazás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni. A munkáltató nem tartja fent azt az ajánlását, 

hogy ez esetben vegyenek ki a munkavállalók szabadságot a hazaérkezést követően. 

6. Cégvezetői utasítás home office foglalkoztatásról (2020. március 18.)
- A home office foglalkoztatás lehetősége megszűnik.

Az Országgyűlés döntését követően a munkáltató külön tájékoztatni fogja a munkavállalókat a veszélyhelyzet megszünteté-
sének pontos időpontjáról.

Dunaújváros, 2020. június 12.

ISD DUNAFERR Zrt.
Dr. Sevcsik Mónika
RMS és HR igazgató

Tájékoztató  
a veszélyhelyzet megszűnésével 

kapcsolatos változásokról
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ma már körvonalazódnak 
a koronavírus-
világjárvány gazdasági, 
társadalmi hatásai, az 
optimisták megtalálják 
ebben is a jót, a 
pragmatisták reálisan 
mérik fel a veszélyeket, 
úgymint recesszió, 
társadalmi krízis, 
munkanélküliség, 
elszegényedés, mentális 
betegségek.

Társadalomkutatók keresik az 
ok-okozati összefüggéseket a 
társadalmi kis- és nagycsopor-
tok értékrendjének, életmódjá-
nak, szokásainak megváltozá-
sában, különböző generációk 
tagjainak a tanuláshoz, a mun-
kához, a családhoz, a szabad-
időhöz, a kis- és nagyközössé-

gekhez való viszonyulásukban. 
Már most nagy hasznát látjuk 
azoknak a korábbi kutatások-
nak, amelyek segítenek megér-
teni például azt, hogy vajon a 
szenior korosztály fittebb tagjai 
miért ragaszkodnak szokásaik-
hoz és miért utasítják el a segít-
séget mindaddig, amíg önálló 
életvitelre képesek – ha van ve-
szélyhelyzet, ha nincs. 

Az elmúlt hetekben-hóna-
pokban olyan laikus követ-
keztetésekre juthattunk, hogy 
aki eddigi élete során is rend-
re megszegte a szabályokat, at-
tól miként várhatnánk el, hogy 
betartsa azokat, vagy aki ed-
dig is engedelmes polgár volt, 
mostantól miért viselkedne az 
ellenkezőjeként. S egyszer csak 
azt láttuk, hogy ezek az állítá-
sok nem igazak, a szabálysze-

gők ugyanúgy féltek, ezért fe-
gyelmezetten tették mindazt, 
amit kértek tőlük. Az az ember 
pedig, aki egész életében be-
csületesen helytállt, lehet, hogy 
éppen megengedő, mondhatni 
fegyelmezetlen viselkedést ta-
núsított. Számos oka van an-
nak, hogy csak részben sike-
rül összeegyeztetniük az orszá-
gos tiszti főorvos és az operatív 
törzs ajánlásait a napi életvitelt 
illető döntésekkel. 

Mert miként is határozhat-
juk meg a fegyelem, önfegye-
lem fogalmát? Egyénre vetítve, 
egy adott ember az általa kivá-
lasztott szabályok betartására 
kényszeríti önmagát, tudato-
san és függetlenül az érzelme-
itől, egy adott cél elérése érde-
kében. Csoportra vetítve pedig 
annyit jelent, hogy a közösségi 

együttélés, szervezet együtt-
működési feltételeit biztosító 
szabályok összessége és ezek 
megtartása.

Persze, a társadalom – világ-
járványok nélkül is – folyama-
tosan változik, benne mi ma-
gunk is alkalmazkodunk a meg-
változott – gazdasági, ökológiai 
– feltételekhez és körülmények-
hez, de a most előállt helyzet 
egyidejűleg több és drasztiku-
sabb változásokat, változtatá-
sokat követel az egyénektől, 
a családoktól, a közösségek-
től. Mértéktartást, fegyelmet 
és önfegyelmet. Gazdálkodást, 
takarékoskodást és beosztást. 
Szolidaritást, önzetlenséget és 
türelmet. Szeretetet, megértést 
és alázatot. Hitet, reményt és 
optimizmust. 

Szente Tünde

A vállalati ösztönzési 
technikákról írta doktori 
értekezését Bárdos 
ilona kinga, sorra véve a 
munkahelyi jutalmazás és 
javadalmazás mikéntjeit, 
vizsgálva azok hatásait. 

A témához kapcsolódó szak-
irodalmi hivatkozásokból kide-
rül, hogy amikor megdicsérik 
szóban vagy írásban a dolgo-
zókat, az a munkahelyhez való 
kötődést segíti elő és ösztönzi 
a munkavállalót a még jobb tel-
jesítmény elérésére. Érdekes-
ség, hogy még az erősen kel-
lemetlen visszajelzés is jobb, 
mint amikor nincs értékelés. 
A szerző kutatási adatokkal tá-
masztotta alá, hogy a munka-
végzés során a saját, jól végzett 
munka iránti elégedettség nagy 

hajtóerővel bír, de hosszú tá-
von ez önmagában kevés, erre 
az anyagi jellegű ösztönzők 
használata a legmegfelelőbb.

Többek között az is kiderült, 
hogy annál elégedettebb a dol-
gozó a munkahelyével, minél 
jobban ismeri a munkahelyi ju-
talmazás módjait és eszköze-
it. Mind a vezetők, mind pe-
dig a beosztottak a jutalmazást 
valamilyen formában fontos-
nak tartják. Nem szabad hát-
térbe szorítani a szóbeli, alkal-
mankénti dicséretet sem, mi-
vel ez a munkaelégedettség felé 
hat. Az erkölcsi ösztönzők na-
gyon fontosak az egyén jutal-
mazása során, de vizsgálatai 
mégis azt bizonyították, hogy 
inkább az anyagi jellegű jutta-
tások igazán effektívek. Az ef-
fektív jelentése itt: valóságos, 

tényleges, mérhető, értékelhető 
nagyságú. Minél nagyobb egy 
vállalat, a vezetők annál fonto-
sabbnak élték meg a dolgozók 
jutalmazását.

A karrierplusz.jobline.hu ol-
dalon kreatív ötleteket olvasha-
tunk a dolgozók jutalmazására. 
Ezekből válogattunk: 1. Hagyj 
egy kézzel írt „Köszönöm” fel-
iratú post-it cetlit a dolgozó 
számítógépén, és egy-két mon-
datban írd le azt is, miért járt 
a köszönet. 2. Keress egy tró-
feát/figurát és add oda annak 
a dolgozónak, aki kiérdemelte. 
A következő héten add tovább 
egy másik arra érdemesnek. 3. 
Rendezz Dolgozói Elismerés 
Napot díjátadóval, fogadás-
sal, játékos programokkal. 4. 
Készítsetek közösen fotó-kol-
lázst a munkavégzés közben 

megörökített munkatársakról. 
5. Tarts havonta egy kreatív na-
pot a kollégákkal közösen.

A profession.hu szakmai 
portálon írja le a blog szerzője 
a tapasztalatainkkal egybeeső 
megállapításait: Nagyon fon-
tos, hogy egy vezető rendszere-
sen ismerje el az alkalmazottai 
munkáját. Az elismerés hiánya 
még a legszorgalmasabb em-
berből is kiöli a lelkesedést, úgy 
érzi, bármilyen jól, megbízha-
tóan teljesít, az senkit nem ér-
dekel. Bezzeg, ha véletlenül hi-
bázik, azonnal észreveszik és 
felróják neki.

Végül álljon itt egy friss ha-
zai felmérés tanulsága: a mun-
kavállalók 64%-a az elisme-
rés hiánya miatt mond fel a 
munkahelyén.

Sz. T.

Fegyelem versus önfegyelem 
 HoGyAN FoG MEGváltoZNI A táRSADAloM? 

Ne szoruljon háttérbe  
a szóbeli dicséret sem! 

 AZ ElISMERt DolGoZó MotIvált 

14



sPoRt 

Előnyt kovácsolni a hátrányokból
 A NyáR ISMét CSENGE IDőSZAKA lEHEt

A tavalyi év nagy 
felfedezettje volt Boldis 
Csenge, a Dunaferr 
sE tehetséges fiatal 
kajakozója, aki három 
aranyéremmel robbant be 
a korosztályos nemzetközi 
élmezőnybe, amikor 
Pozsonyban, az olimpiai 
Reménységek Versenyén 
(oRV) nem talált legyőzőre, 
bármilyen számban is állt 
rajthoz.

Nem csoda, hogy a tősgyökeres 
dunaújvárosi (született: 2002. 09. 
30.) sportoló élete egyik legszebb 
és legnagyobb sikerének tartja azt 
a versenyt. Most, a koronavírus 
csillapodásával újra a figyelem 
középpontjába kerülhet a fiatal 
versenyző. A rövid távú céljairól 
és terveiről kérdeztem őt.

– Hol, mikor és miért kez-
dett el sportolni? Ez volt az első 
sportág, amit űzött? Mi ragadta 
meg benne?

– Nálunk, a családban 
mindig fontos szerepet töl-
tött be a sport. Éppen ezért 
már óvodás koromtól kezdő-
dően sportoltam én is. Előbb 
úsztam, majd tornáztam, vé-
gül, mert anya régebben ka-
jakozott, én is elkísértem őt 
néhányszor, és egyszer csak 
azt vettem észre, hogy ott ra-
gadtam. Hogy mi fogott meg? 

Talán a környezet szépsége, 
közelsége.

– Mi a szép ebben a 
sport ágban?

– Mint említettem, a termé-
szet közelsége, és emellett szá-
momra az is fontos, hogy maga 
a sportág egy komplex, összetett 
mozgásformát igényel.

– Milyen eredményeket ért el 
eddig, melyekre a legbüszkébb?

– A 2019-es esztendő mér-
földkő volt számomra. A kor-
osztályos Európa-bajnokságon 
ötödikek lettünk K-2  500 mé-
teren Mányi Zsófiával, majd 
az országos bajnokságon meg-
nyertem a K-1 1000 méteres 
számát és ez válogatott az ORV-
re. Pozsonyban végül három 
aranyéremmel zártam. A K-1 
1000 métert sikerült megnyer-
nem, K-2  500 méteren Angyal 
Villővel párban győztünk, míg 
a K-4 500 méteren Pető Adéllal, 
Buday Gvendolinnal, valamint 
Ujfalvi Laurával együtt lapátol-
va értünk célba elsőként.

– A koronavírus hogyan befo-
lyásolta az idei szezonját?

– Eleinte nagyon megijed-
tem, mert a vírushelyzet telje-
sen felborította a versenysze-
zont. De aztán szerencsére visz-
szazökkent minden a régi ke-
rékvágásba, legalábbis az ese-
temben, mert le tudtam járni 
edzeni. A vízen, pláne egyes-
ben, ugyanis nem kellett tarta-
ni attól, hogy elkapom a beteg-
séget. A felkészülés során elein-
te az alapozást nyújtottuk meg, 
és talán most azt mondhatom, 
hogy még előnyt is kovácsol-
hatunk belőle, mert több olyan 
egyesület volt, ahol nem tudtak 
edzeni, vagy csak igen keveset.

– Melyek a rövid és hosszabb 
távú céljai?

– Úgy érzem, hogy most 
jól megy a hajó, nagyon hatá-
sos munkát végeztünk. Persze, 
majd a versenyek után lehetünk 
csak elégedettek. Augusztus vé-
gére helyezték át az országos 
bajnokságot, és a járvány mi-

att kitolták az ORV időpontját 
is, így ott is lesz alkalmam újra 
elindulni…

A hosszabb távú célom pedig 
felnőttként minél több világver-
senyen részt venni, helytállni, 
a legjobbak közé kerülni és ott 
maradni.

– Van-e, vannak-e példa  - 
képei?

– Kimondottan egy személy 
nincs. Mindenkitől mást lestem 
el, más-más tulajdonsága tet-
szett. Ellenben fontosnak tar-
tom, hogy az edzőimre felnéz-
zek. A nevelőedzőm Molnár 

Gergely volt, aztán közösen dol-
goztak Vajda Attilával, az utób-
bi időszakban pedig Attila a 
„főnököm”.

– Melyek a későbbi tervek: is-
kola, pályafutás?

– Addig szeretnék kajakoz-
ni, amíg az eredmények tekin-
tetében megéri. Az aktív spor-
tolás befejezése után is min-
denképpen szeretnék majd 
a sport közelében maradni. 
Konkrét tervem még nincs, de 
érdekesnek találom például a 
sportdiagnosztikát.

Sz. Z.

három aranyérem az Olimpiai 
Reménységek Versenyéről

Vajda Attilával Sukorón, a tavalyi országos bajnokságon

152020. június



HíREk

Üzemi mentők:  

 4-104
Mo bil te le fon ról: 

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:   

4-410
Központi diszpécser:   

13-11
Biztonsági Igazgatóság  

diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó:  

9
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2020. augusztus 1-jével  
a miskolci Egyetem – öt 
más felsőfokú oktatási 
intézménnyel együtt –  
a modellváltó egyetemek 
közé nyert besorolást, tehát 
magánegyetemmé válik.

Május 19-én fogadta el az Or-
szággyűlés a kormányhatáro-
zathoz kapcsolódó, a magán-
egyetemmé válás előfeltételeit 
megteremtő törvényeket. Az új 
rendelkezések értelmében 2020. 
augusztus 1. napjától az egye-
tem kikerül az állami egyetemek 
köréből és nem állami, hanem 
magánegyetemként működik 
tovább az állam által alapított 
Universitas Miskolcinensis Ala-
pítvány fenntartatásában. 

A fenntartóváltással az in-
tézmény jogállása megválto-

zik, költségvetési szerv he-
lyett magánegyetemként látja 
el közfeladatait, és tulajdonba 
kapja a jelenleg általa használt 
ingó és ingatlan vagyont. A 

jogállásváltozás rugalmasabb 
működést és a versenyképes-
ség növelését teszi lehetővé. A 
munkavállalók közalkalmazot-
ti jogviszonya a modellváltás-

ra tekintettel munkaviszonnyá 
alakul át. 

A magyar állam továbbra is 
biztosítja az egyetem finanszí-
rozását, hiszen 2022-től az in-
tézménnyel 15-20 éves, hosz-
szú távú garanciákat biztosító 
szerződést, továbbá ennek ke-
retei között 3-5 éves egyedi fi-
nanszírozási megállapodásokat 
köt. Az egyetem jogállásának 
megváltozása és a magyar ál-
lammal kötendő finanszírozási 
szerződések megnyitják a lehe-
tőséget az egy éven túli, közép- 
és hosszú távú tervek elkészíté-
se és megvalósítása előtt, ami 
versenyelőnyt jelent az állami 
egyetemekkel szemben. A mo-
dellváltással az egyetem finan-
szírozása igazságosabb és kiszá-
míthatóbb lesz a jelenleginél.

A hallgatók jogállása nem 
változik a modellváltással ösz-
szefüggésben, mivel a magyar 
állami ösztöndíjas támogatá-
si forma változatlanul fenn-
marad számukra, és minden 
olyan támogatásban is részesül-
ni fognak, amelyeket jelenleg is 
megkapnak.

Tisztelt pénztártagunk!
A Gyöngyház önkéntes 
Nyugdíjpénztár 2020. 
június 2-től megnyitotta 
ügyfélszolgálatát. 

Az ügyintézés során kérjük 
Önöket, hogy az érvényben levő 
biztonsági szabályokat szíves-
kedjenek betartani!
Nyitvatartásunk változatlan:
Hétfő:  7:30 – 15:00
Kedd: 7:30 – 16:30
Szerda: 9:00 – 15:00
Csütörtök: 7:30 – 15:00 
Péntek: 7:30 – 13:00  

Pénztártagjainknak ügyin tézé sük 
esetén továbbra is lehetőségük van 
a személyes megjelenés helyett le-
vélben megküldeni kérésüket.

Adatváltozás bejelentése
Amennyiben a Pénztárnál nyil-
vántartott személyes adatai-
ban változás történt, vagy tag-
díjfizetésében tervez változást, 
úgy azt a honlapunkról (www.
gyongyhaznyp.hu) letölthető 
Adatváltozás nyomtatvány ki-
töltését követően – a megvál-
tozott adatot igazoló okmány 
másolatával együtt – postán 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 
39. II. 202.), vagy szkennelve 
e-mail üzenetben (kapcsolat@
gyongyhaznyp.hu) is megküld-
heti számunkra. 
Kifizetési igény benyújtása
Amennyiben Önt korábbi sze-
mélyes megjelenése alkalmá-
val már azonosítottuk (tény-
leges tulajdonosi és kiemelt 
közszereplői nyilatkozatot tett, 
valamint személyi igazolványát 
és lakcímkártyáját lemásoltuk), 
úgy kifizetési igényét benyújt-

hatja postán keresztül címünk-
re (2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 39. II. 202.). Kérjük, hogy az 
igénylőlapot teljes körűen, kék 
tollal töltsék ki, 2 tanú aláírá-
sával ellátva.

A levelek pénztárunkhoz 
történő eljuttatására használ-
ható az ügyfélszolgálat (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 
202.) bejárati ajtaja mellett, a 
falon található postaláda, me-
lyet naponta ürítünk. 

Az azonosítás megtörtén-
téről, az ügyintézés menetéről, 
a szükséges dokumentumok-
ról kollégáink telefonon is tájé-
koztatják önt (+36 25/500-657, 
+36 25/500-658). Forduljon 
hozzánk e-mail (kapcsolat@
gyongyhaznyp.hu) elérhetősé-
günkön keresztül kérésével, és 
felvesszük Önnel a kapcsolatot!
 Gyöngyház Önkéntes 

Nyugdíjpénztár

Magánegyetem lesz 
a Miskolci Egyetem  

 KISZáMítHAtóBB FINANSZíRoZáSI RENDSZER

prof. dr. Torma András rektor beszél a sajtó képviselőihez  
a május 28-án megrendezett sajtótájékoztatón. A rendezvényen 
bemutatkozott a jelenlévőknek az intézményi szenátus által 
megválasztott új rektorjelölt, prof. dr. horváth Zita is.
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