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Élményprogramok a Vasasnapon
A XLI. Vasas- és Kohásznap szervezési munkálatai lassan 
az utolsó szakaszba érnek. A cél hogy mindenkinek remek 
szórakozásban lehessen része július 13-án. Varázslatos 
gyermekvilág, nosztalgiavonatozás, Tesla-élményvezetés, 
innovációs újdonságok bemutatói – rengeteg újszerű prog-
ramelem lesz az idei kínálatban.

3. oldal

Jutalmazási program a munkavédelemben
Az ISD DUNAFERR Zrt. 2018. július 1-től kombinált munka-
védelmi jutalmazási rendszert vezet be, amely magába fog-
lalja a munkavállalók, a különböző technológiai területek, 
valamint a vezetők motiválását is, a munkavédelmi célok 
elérése érdekében.

4. oldal

Folyamatosan fejlődik a vegyi üzem
Az ISD Kokszoló Kft. és talán az egész Vasmű legnagyobb 
kiterjedésű üzeme a vegyi üzem. Területe a  XI-es szivaty-
tyúteleptől a gáztartókig és a technológiai vízkezelő telepig 
tart. A kokszgyártás technológiai sorának végén a blokk 
melléktermékeinek feldolgozása, a kamragáz társüzemek 
felé való továbbítása a fő tevékenységük.

6. oldal

Egy nagy múltú szakmai szervezet  
fél évszázada
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte meg budapesti szék-
házában május 29-én a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 
(MVAE). A jeles dátum alkalmat kínált a múltidézésre, az ered-
mények és a jövőbeni tervek bemutatására is. A rendezvényen 
részt vett Axel Eggert, az EUROFER ügyvezető igazgatója is.

8. oldal
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Érdekes 
élményprogramok 
várják a Vasasnap 
vendégeit

 JAVábAN FOLyNAK AZ ELőKéSZüLETEK

A Xli. Vasas- és kohásznap szervezési 
munkálatai lassan az utolsó szakaszba érnek. 
sokan dolgoznak a dunaferres kollégáink közül 
a háttérben azon, hogy mindenkinek remek 
szórakozásban lehessen része július 13-án.

Megkezdődtek a regisztrációhoz kötött programok-
ra a részvételi jelentkezések, kiderült, hogy milyen 
lesz az étkezés menüválasztéka, és körvonalazódott a 
rendezvény teljes műsorstruktúrája. Nagy az érdeklődés 
a Tesla-élményvezetés iránt, nagyon sokan regisztrál-
tak a programra. A tavalyi sikerre való tekintettel idén 
is lesz zöld hátterű fotózás, melynek révén különleges 
„helyszíneken” készíthetnek szelfiket a vendégek.  
A Bon-Bon együttes esti fellépését megelőző zenés prog-
ramban hallhatjuk többek között Takács Nikolast, Oláh 
Gergőt, Bebét és Koltai Róbertet is.

Számos meglepetés várja a családokat is a Vasas-
napon. Külön sátrat rendeznek be a szervezők, ahol a 
gyerekeket egy varázslatos világ fogadja, bábelőadás-
sal és péntek 13-ai mesefotózással.  A tavalyi nagy lét-
szám miatt idén dupla mennyiségű fagylalttal és kü-
lönleges lufi ajándékokkal is várják a kicsiket.

Ebben az évben nem csak a Tesla autó jelenléte jel-
zi a technikai újdonságok iránti nyitottságot, hanem 
többféle „high-tech” program is szerepel a kínálatban. 
Külön sátorban ismerkedhetnek meg és próbálhatják 
ki az érdeklődők a 3D-nyomtatást, részesei lehetnek 
majd egy virtuális kalandnak és innovációs újdonsá-
gok bemutatóit láthatják.

A XLI. Vasas- és Kohásznap egyik különleges meg-
lepetése, hogy igazi családi kirándulásra is lehetőség 
lesz. Délelőtt Dunaújvárosból indulva, autóbuszokkal 
utaznak az érdeklődők Budapestre, a Kelenföldi pá-
lyaudvarra, ahol átszállnak egy nosztalgiaszerelvényre 
és korabeli vasúti kocsikban utazva, mintegy másfél 
óra vonatozás után érkeznek vissza Dunaújvárosba, 
a DUNAFERR Állomásra. Idén is megszervezik a 
buszos gyárlátogatást, de emellett felejthetetlen él-
ménynek ígérkezik az is, hogy a Vasasnap délutánján 
a DUNAFERR Állomásról indulva gőzmozdonnyal 
tehetnek kirándulást a gyárban az érdeklődők. A gőz-
mozdonyos kirándulószerelvény a délután folyamán 
több alkalommal is elindul a gyári „túrára”.

A felsoroltakon túl még sok-sok érdekességgel és 
újdonsággal készül a vállalati szervezőcsapat a XLI. 
Vasas- és Kohásznapra, amelyre nagy szeretettel vár-
ják a munkavállalókat és családtagjaikat!
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A Meleghengerműben a 2-es 
csévélő telepítésének ko-
rábban megkezdett, majd 
2008-ban leállított előkészítő 
munkálatai 2017 őszén indul-
tak újra. A csaknem tízéves 
„kényszerpihenő” okozta ál-
lapotromlás, valamint a ter-
vezési és a kivitelezés során 
keletkezett hibák korrigálását 
lépésről lépésre oldották meg 
a szakemberek.

 Az elhárított problémák 
nagy része a hidraulikai és 
a gépészeti rendszerekben 
volt fellelhető. Az elmúlt 
hónapok folyamán a beren-
dezés egyes részeinek be-
mozgatási próbáit végezték 
el a szakemberek, néhány 
hete pedig már a csévélé-
si műveletek üzemi próbái 
zajlanak. 

Mint azt Lontai Attila 
gyárvezető röviden összefog-
lalta, mostanra már készen 
vannak az elektronikai rend-
szerek, működnek a bizton-
sági berendezések és az auto-

matika részegységei is. Június 
első hetében kezdődött meg 
az úgynevezett „árnyék-
rendszer” kiépítése, tehát az 
volt a cél, hogy az új csévélő 
már ugyanúgy mozogjon, 
működjön, mint az üzemelő 
1-es csévélő, de egyelőre csak 
„virtuálisan”, azaz csévélendő 
tekercs nélkül. Június 11-
étől már normál alapanyag-
gal, azaz „igazi” tekercsek 
csévélésével is megpróbál-
koztak a meleghengerműs 
szakemberek. 

Amint kiderült, további 
beállítási finomításokra van 
még szükség ahhoz, hogy 
hamarosan normál üzem-
ben működhessen a 2-es 
csévélő.

A beruházás előrehala-
dását több alkalommal a 
helyszínen kísérte figyelem-
mel Evgeny Tankhilevich 
cégvezető is, akit fotós 
kollégánk június 11-én 
este kapott lencsevégre a 
Meleghengerműben.

hamarosan termelésbe 
állhat a 2-es csévélő 

 FOLyAMATOSAN DOLgOZNAK A FINOMhANgOLáSON

MuNkAVédeleM 

Az isd duNAFeRR 
Zrt. 2018. július 1-től 
kombinált munkavédelmi 
jutalmazási rendszert 
vezet be, amely magába 
foglalja a munkavállalók, 
a különböző technológiai 
területek, valamint a 
vezetők motiválását is, 
a munkavédelmi célok 
elérése érdekében.

A program részleteiről Kljucskin 
Szergej biztonsági és védelmi 
igazgatótól kértünk tájékozta-
tást:

– A program fő célja a 
gyártóművenkénti, valamint a 
Zrt.-szintű munka-
baleseti mutatók cél-
értékeinek teljesíté-
se. Ezen mutatók el-
érése esetén minden 
mű megkaphatja a 
jutalom keretössze-
gét a teljes létszámá-
ra (2018. december 
31-ei statisztikai állományi, 
plusz a kölcsönzött létszám) 
számítva. A számszerűsített 
célok mellett a kifizetés továb-
bi feltételei:
— nem következhet be súlyos 

munkabaleset, amely maga 
után vonja a hatóság pénzbeli 
büntetését,

— a 6S-program további terüle-
tekkel való bővítése,

— a munkabalesetek, sérülések, 
kvázi balesetek teljes körű 
nyilvántartása mellett az okok 
vizsgálata, a megelőző intéz-
kedések megtétele,

— a művi munkavédelmi hóna-
pok rendszerének folytatása.

A számszerűsített mutatók 
ellenőrzése folyamatos lesz, a 
jutalmak kifizetése a 2018. év 
II. félévének zárását követő-
en differenciáltan történhet, 
az ipari és a teljes baleseti 
frekvenciamutatók mért ér-
tékeinek függvényében, 2 000 
- 4 000 forintos fejenkénti ösz-
szegben. A vezetőket külön is 
szeretnénk motiválni, hiszen 
jelentős mértékben az ő hoz-
záállásuktól és attól is függ 
a sikeresség, hogy mennyire 
tudnak példát mutatni a mun-

kavállalóiknak a mindenna-
pok során a munkabiztonság 
szempontjából. Ezért a szer-
vezet számára járó jutalom 
összegén felül 10%-os mérté-
kű juttatás a jutalmazott terü-
let vezetőjét illeti meg. A ju-
talmazásba bevont területek: 
Nagyolvasztómű, Acélmű, 
Meleg hen germű, Hideg-
hengermű, Lemez ala kítómű, 
Fém bevonómű, Szállító mű, 
karbantartási igazgatóhe-
lyettes szervezete, termelés-
irányítási igazgatóhelyettes 
raktározási és kiszállítási üze-
me, valamint a minőségügyi 
főosztály.

A munkavé-
delmi jutalma-
zási rendszer  
második eleme 
egyéni jutalom, 
üzemi baleset-
mentesség esetén. 
Ez a kifizetés ak-
kor teljesíthető, 

ha egy adott üzemben nem 
következett be munkabal-
eset. Balesetmentesség esetén  
10 000 Ft jutalmat kap kész-
pénz vagy utalvány formájá-
ban az üzemi terület vagy szer-
vezeti egység minden munka-
vállalója abban az esetben, ha 
az őt foglalkoztató üzem vagy 
szervezet egyetlen dolgozója 
sem szenvedett jegyzőkönyve-
zett munkabalesetet, beleértve 
a kölcsönzött munkavállaló-
kat is. Az érintett területekről 
minden vezetőt értesítettünk. 

A munkavédelmi jutalma-
zási rendszer harmadik része 
további egyéni ösztönzést 
tesz lehetővé. A biztonsági és 
védelmi igazgató a technoló-
giai területek vezetőinek ja-
vaslata alapján évente egyszer 
előterjesztést tehet a cégve-
zető felé azon munkavállalók 
további jutalmazására, akik 
leginkább kitűntek az ipari 
balesetek megelőzésében. A 
jutalmazás mértékéről szóló 
döntést az ISD DUNAFERR 
Zrt. cégvezetője hozza meg. 
Az e célra elkülönítendő 
összeg évente maximum  
2 millió forint, amelynek egy 
részéből a biztonsági hóna-
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pok rendezvényeinek, ver-
senyeinek jutalmazására is 
tervezhetnek pénzösszeget 
a területi vezetők. Az összeg 
felhasználását egyedi kérelem 
és elbírálás alapján a cégveze-
tő engedélyezi. 

A célok teljesítésének érté-
kelésére, a jutalom kifizetésére 
a 2018. II. félév zárását követő-
en kerül sor. A munkavédelmi 
jutalom első részének értéke-
lése a 2018. évben elért frek-
venciamutatók alapján törté-
nik. A második rész értékelése 
a 2018. július 1. és december 
31. közötti időszak baleset-
mentessége alapján történik, 
míg a harmadik rész teljesíté-
se folyamatos a biztonsági hó-
napok megrendezése során, 
illetve a jutalmazási javaslatra 
az év végén kerülhet sor. 

Kockázatértékelés, 
célellenőrzések,  
6S-program
A munkavédelmi terület szak-
emberei a különböző progra-
moktól függetlenül, számos 
folyamatos projekten dolgoz-
nak. Móróné dr. Zupkó Tímea 
munka- és egészségvédelmi fő-
osztályvezető elmondta, hogy 
a vállalat összes technológiai 
területén zajlik a kockázatérté-
kelés MEBIR szerinti éves fe-
lülvizsgálata, amely vélhetően a 
nyár közepéig tart, és több mint 
1100 berendezést érint. A jog-
szabálynak megfelelően minden 
egyes berendezés esetében 120 
pontos kérdéslista alapján kell 
elvégezni a kockázatértékelést. 
Fontos az időbeni ütemezés, 
hiszen a szeptemberben készü-
lő jövő évi karbantartási ter-
vekbe bele kell építeni azokat 
a pontokat, ahol javításra vagy 

rekonstrukcióra lesz szükség 
a kockázatértékelés alapján. 
Ezzel párhuzamosan zajlik az 
emelőgépek felülvizsgálata a 
vállalatnál, valamint az elektro-
mágneses terek kockázatértéke-
lése is. Ez utóbbi egy új terület, 
idén első alkalommal kerül sor 
erre a tevékenységre. Az ISD 
DUNAFERR-nél számos he-
lyen van jelen elektromágneses 
tér, akár nagyobb teljesítményű 
villamos motorok, elektromos 
kapcsolóterek, transzformá-
torállomások vagy valamilyen 
berendezés környezetében, de 
nagyon kevés az a terület, ahol 
olyan mértékű lenne az elekt-
romágnesesség, hogy korláto-
zás elrendelésére van szükség 
a tartózkodás időtartamát ille-
tően. A valamennyi gyártómű-
vet érintő kérdőíves felmérés a 
vállalati higiénikus irányításával 
zajlik, de részt vesznek benne a 
munkabiztonsági szakemberek, 
valamint a területi vezetők is. 
Ezzel a felméréssel az év végéig 
szeretnének végezni a szakem-

berek, eddig több mint 130 he-
lyet azonosítottak be a vállalat 
területén.  Folyamatosan végzik 
a munkavédelmi szakemberek 
a célellenőrzéseket is, jelenleg 
a villamos kéziszerszámok és 
erősáramú beren-
dezések időszakos 
felülvizsgálata van 
napirenden. Meg-
kezdődtek az előké-
születei az ISD DU-
NAFERR területén 
több mint kétezer 
helyszínen az azono-
sított veszélyekre figyelmeztető 
táblák kihelyezésére is. A válla-
latvezetés célja, hogy egységes 
arculatú, könnyen értelmezhe-
tő táblák figyelmeztessenek az 
adott veszélyhelyzetre minden 
szükséges helyszínen, ahol le-
het, ott komplex formában. 

Folytatódik a vállalatnál a 
6S-program is. Jelenleg már 
19 olyan terület van, ahol el-
indult a program, és folyama-
tosan fenn is tartják az elért 
állapotokat. Természetesen 

van nak olyan helyszínek is, 
ahol a korábbi állapotfelmérés 
és rendrakás után nem sike-
rült folyamatosan fenntartani 
a 6S-előírásainak megfelelő 
munkahelyi környezetet, de a 

legtöbb helyszínen 
jól működik a prog-
ram. Egy-egy adott 
munk ater ü le ten 
sok függ a vezető 
személyiségétől, fel-
készültségétől, va-
lamint attól is, hogy 
a munkavállalók 

mennyire érzik magukénak a 
feladatokat. A 6S szempontjá-
ból példaértékű, dinamikusan 
fejlődő területnek számít a 
Meleghengermű, de szép ered-
ményeket értek el a tömörítő 
gépműhely dolgozói is, csak-
úgy, mint a Gyártó Egység üze-
mei vagy a Lemezalakítómű. 
Az idei évi új 6S-területek ki-
jelölése van folyamatban jelen-
leg, készülnek az „előtte-utána” 
fotók, valamint a cselekvési ter-
vek is. Sz. I.

munkavédelmi jutalmazási 
programot indított  
az ISD DUNAFERR 

 AKTUALITáSOK A VáLLALATI MUNKAVéDELEMbEN

A 6s-program előírásainak megfelelő munkaterület a lemezalakítóműben
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GyáRi élet

szó szerint kerülőúton, 
a gyár megkerülésével 
érhető el a kokszolói kapu. 
közeledve felé feltűnnek 
az egykori szénmosó és 
szénszárító vöröstéglás 
romjai, tetejükön, 
oldalukban lombosan 
zöldellő fákkal. Üdeséget 
visznek a kokszolóblokk 
sötét tömege és a 
gáztartályok közé. Valahol 
itt, kétszer jobbra fordulva, 
a fejlesztések jeleként 
feltűnően fehér ház mellett 
találjuk a vegyi üzem 
szürke épületét. 

Amikor beléptem, még nem 
gondoltam, hogy az épület kö-
rül látható összes csővezeték, 
tartály, bonyolult szerelvény 
mind a vegyi üzem része.

A technológiai sor végén
– Ha annyi földem lenne, mint 
amekkora területet elfoglal a 
vegyi üzem, már nagybirtokos 
lennék – jegyzi meg beszélge-

tésünk elején Kámán László 
üzemvezető. – A vasmű talán 
legnagyobb üzeme, terüle-
te a  XI-es szivattyúteleptől a 
gáztartókig és a technológiai 
vízkezelő telepig tart. A koksz-
gyártás technológiai sorának 
végén a blokk melléktermékei-
nek feldolgozásával, a kamragáz 
társüzemek felé való továbbítá-
sával foglalkozunk – magyaráz-
za részletesen a technológiát. 
Laikusként annyit értek meg, 
hogy naponta másfél millió 
köbméter, a blokkokról érkező 
gázt tisztítanak meg, kiválaszt-
va belőle a kátrányt, a benzolt, 
a naftalint, a ként, miegymást. 

A tisztított gáz egy részét visz-
szaküldik a blokkok aláfűté-
sére, és jut az erőműnek, de a 
Meleghengermű kemencéinek 
is. Mielőtt az égbolton megjele-
nő fekete csíkokat emlegetném, 
megjegyzi:

– Zárt rendszerű a vegyi 
üzem, nincs kéményünk. 
Nagy kihívás a gáztisz-
títás, különösen nyáron, 
csúcsrajárnak a berendezé-
seink. Folyamatos beruházá-
sok segítik a követelmények 
teljesítését: tavaly megépült 
a hűtőgépház, idén a tartá-
lyok dupla fenéklemezt és 
védőköpenyt kapnak és fel-
újították az egyik elektro-
sztatikus kátrány-leválasz-

tót. Hamarosan befejeződik 
a kénhidrogénmosó torony 
belsejének cseréje, korszerű-
sítése is. A savtalanító torony 
felújítása két hónap múl-
va ér véget. Mindemellett a 
Veszprémi Egyetemmel kö-
zösen dolgozunk a biológiai 
víztisztítóban kezelt víz mi-
nőségének javításán – fog-
lalja össze az üzemet érintő 
projekteket, majd részleteire 
bontja jelentőségüket. Régen 
tanultam kémiát, de azt meg-
értem, az eddigieknél tisz-
tább gázt küldhetnek tovább, 
és jobb minőségű mellékter-
mékek kerülnek a vevőikhez. 
Ugyanennyire fontos az is, 
hogy a beruházások révén 

csökken a környezet terhelé-
se. Kíváncsivá tesz az üzem-
vezető érzékelhető hozzáér-
tése, s hogy vajon hány éve 
dolgozik itt vegyészként, még 
ha a munkakörét másként is 
nevezik el:

– Másféle ipari környezet-
ből jöttem, a szamárlétra leg-
alján kezdtem, sima exhausz-
tor-gépkezelőként. Teljesen 
új szakmát tanultam, koksz-
vegyészetet, vezetést és szer-
vezést. Egyszerűen megsze-
rettem. Érdekelnek a kihívá-
sok – válaszol röviden, majd 
hozzáteszi: jó a kollektíva, itt 
mindig is jó volt, ami rengeteg 
pluszt ad.

Még kötözködöm kicsit 
az üzem veszélyes voltával, a 
munkakörülményekkel, gáz-
zal, benzollal, mire megjegyzi:

– Itt dolgozik a fiam is. Ön 
szerint idehívtam volna, ha 
nagyobb veszélynek lenne ki-
téve az egészsége?

Mit mondhatnék, elfoga-
dom az érveit: lehet érdekes 
a munka fekete-szürke kör-
nyezetben is. Persze, a kilenc-
venkét fős kollektívában csak 
tizenkét nő dolgozik, és azt 
hiszem, ez jól van így.

Folyamatosan fejlődik a vegyi üzem 
 A KOKSZOLó „SZíVE”
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Fiatal ember még Hegedűs 
Iván üzemvezető-helyettes, 
aki a Veszprémi Egyetemen 
szerezte vegyészmérnöki 
diplomáját.

– Nem volt biztos, hogy itt 
kezdem a pályámat. Egy má-
sik mérnök másként döntött, 
így idekerülhettem a helyére. 

A betanulás után egy ideig a 
technológiai osztályon dol-
goztam, ahová a fiatal mérnö-
köket gyűjtötték össze, majd 
2000-től kerültem vissza 
üzemvezető-helyettesnek.

Érdekel, hogy mi tartotta 
itt, hisz vegyészmérnökként 
gyárthatna akár parfümöket 
is…

– Tény, hogy ez nem egy 
literes, milliliteres techno-
lógia. Ez az igazi nagyipar, 
ahol tonnákban számolunk. 
Régi technológiából újat le-
het fejleszteni, nem csak egy 
beállt sémát üzemeltetni. 
Mindenhol lehet javítani va-
lamit, gyakran kipattan egy 
újítás – mondja, és elmagya-
rázza az üzem összetettsé-
gét, a feladatok sokrétűségét, 
változatosságát.

– Három üzemből „gyúr-
ták össze” a vegyi üzemet, a 
gázkondenzációs, a gáztisz-
tító és a kátrányüzemből. 
Hozzánk tartozik a XI-es 
szivattyúteleptől a gáztartók 
vonaláig szinte minden, sok-
sok kilométeres csővezeté-
kekkel föld felett és alatt, az 
azokat kiszolgáló berendezé-
sekkel együtt. 

Beszélgetünk még a napi 
rutinról, a kollektíváról, és 
arról, hogy mi tartja itt az 
embereket. Magamban ösz-
szegzem, hogy számos szál-
lal kötődhet Hegedűs Iván 
a kokszvegyészethez. Talán 
nem véletlen, hiszen az édes-
apja is itt dolgozott, egészen 
a nyugdíjig.

műszerek, tapasztalat  
és figyelem
Lemegyünk a berendezések 
közé. Sorra negyven-ötven kö-
zötti férfiaknak köszönök, mu-
tatkozom be, fiatalembert alig 
látok. A Still-Claus technológia 
csoportvezetője, Fazekas Lász-

ló az 1985-ös kokszolóblokk-
beruházás óta dolgozik itt. 
Eredeti szakmája szerint moz-
donyvezető:

– Nagyon más ez a terület 
– mondja –, változatosak a 
feladatok, nincs két egyforma 
nap. A kamragáz tisztításának 
egy részét működtetjük, fel-
ügyeljük huszonnégy órában. 
Elég veszélyes üzem, érezni 
kell a döntéseink súlyát. Nem 
szabad megszokni, ha rutinból 
dolgozunk, akkor baj van. De 
túlaggódni sem szabad, meg 
kell tanulni a helyzeteket a sú-
lyuknak megfelelően kezelni. 
Sok folyadékkal dolgozunk, 
nagyobb a berendezések kar-
bantartási igénye – sorolja a 
teendőiket. 

– Két-háromszáz mű-
szert figyelünk, óráról órá-

ra laborvizsgálatok folynak 
– teszi hozzá a számítógép 
képernyőjét figyelve Tóth 
Máté csoportvezető. Elárulja, 
hogy 1990-től dolgozik itt, a 
kokszvegyészeten.

 – Kell idő a folyamatok át-
látásához, a technológia meg-
tanulásához. Feladatokban 
és megoldásokban kell gon-
dolkodnunk. Hogy megsze-
rettem, vagy megszoktam 
inkább? Akkoriban nagyon 
jó fizetések voltak, és vonzó 
volt a harminchat órás mun-
kahét is – jegyzi meg. Mielőtt 
elköszönök, itt dolgozó csalá-
dokról, dinasztiákról váltunk 
néhány mondatot. Lehet itt 
valami a háttérben, a biztos 
munkahelyen és a pénzen kí-
vül is…

Úgy tartják, az exhausztor 
gépház a kokszoló szíve, nem 
állhat meg egy pillanatra sem. 
A legrátermettebb, legmeg-
bízhatóbb embereket tették 
ide, miután a kátrányüzem 
megszűnt. Császár Miklós a 

benzolkinyerő üzemben kez-
dett 1997-ben, oda tért vissza 
a katonaság után, majd 2005-
ben lett exhausztorgépész:

– Fiatalon, tizennyolc éve-
sen jöttem a Kokszolóba, és 
már itt, munka mellett érett-
ségiztem le – mesél magá-
ról. – Szeretem a munkámat, 

tényleg szeretek a gépekkel 
foglalkozni. Attól függet-
lenül, hogy „szagos” a kör-
nyék, ez a legjobb munkahe-
lyem. A kamragáz elszívása, a 
recirkvíz-hálózat üzemelteté-
se a feladatunk. Fontos a hely-
ismeret, a műszerház átlátása, 
hogy melyik berendezéshez 
milyen értékek tartoznak. 
Ha az ember butaságot csi-
nál, baj van. Óránként 1800-
2700 köbméter víz érkezik a 
szivattyútelepről, és hetven 
köbméter hűtővíz párolog 
el. Látni, érteni kell a folya-
matokat – jegyzi meg, majd 
a családra terelődik a szó. – 
Tíz éves a fiam, nagyon jól ta-
nul… – hagyja a levegőben a 
mondat végét.

– Egy barátom szólt, hogy 
nyugdíjba ment valaki, akinek 
a helyére kerülhettem – fog-
lalja össze néhány mondatban 
a történetét Mezei Norbert 
exhausztorgépész. 

– Épületasztalos az eredeti 
szakmám, de itt, a vasműben 
huszonhárom éve nagyon jó 
fizetések voltak. Vonzó volt a 
korkedvezmény is, ami azóta 
sajnos megszűnt. Kátrányt 
dolgoztunk fel, amíg még 
gőzgépek működtek. A kol-
légák miatt jó volt a kátrány-
üzemben dolgozni. Miután 
megszűnt, ide kerültem. Ez 
más jellegű munka, állandó-
an figyelni kell, folyamatosan 
kapcsolatot tartani a társüze-
mekkel, és azonnal reagálni 
bármiféle eltérésre. Pihenten, 
ép ésszel kell a műszakot kez-
deni. Szeretek itt, normálisak 
a főnökeim, jók a kollégák és 
most már a bérek is jobbak.

Aztán néhány mondatából 
kiderül, hogy itt dolgozik ba-
rát, testvér, feleség, nevelt fiú. 
Majdnem az egész, munkára 
fogható család.

   Kaszás Éva
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Aktuális

Fennállásának 
 50. évfordulóját 
ünnepelte meg budapesti 
székházában május 29-
én a Magyar Vas- és 
Acélipari egyesülés. A 
jeles dátum alkalmat 
kínált a múltidézésre, az 
eredmények és tervek 
bemutatására, valamint 
baráti találkozásokra, 
beszélgetésekre egyaránt. 

A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Axel Eggert, az Euró-
pai Acélszövetség (EUROFER) 

ügyvezető igazgatója is. Részt 
vett az ünnepségen a szervezet 
legnagyobb tagvállalata, az ISD 
DUNAFERR Zrt. képviseleté-
ben Evgeny Tankhilevich cégve-
zető is, számos dunaferres szak-
ember társaságában.

Formabontó módon üde, 
különleges hangulatú ka-
marakoncert nyitotta a nap 
programját a Why Not? ze-
nekar közreműködésével.  
Dr. Sevcsik Mónika elnök kö-
szöntőjében az MVAE meg-
változott szerepéről, a szer-
vezet jelentőségéről mondta 
el gondolatait. Hangsúlyozta, 
hogy bár számos változás 
történt az öt évtized során, 
az Egyesülés alapvető kül-
detése változatlan maradt: 

az acélipar érdekképviselete 
hazai és nemzetközi színté-
ren egyaránt, a tagvállalatok 
fejlődésének szakmai támo-
gatása, valamint a pozitív 
szemléletformálás az acél, 

mint a világ egyik legfonto-
sabb szerkezeti anyaga tekin-
tetében. Az elnök felidézte a 
tavalyi év elején meghozott 
taggyűlési döntést, amelynek 
értelmében a szervezet teljes 
megújulása mellett tették le 
voksukat a tagvállalati kép-
viselők. A döntés nyomán 
új, dinamikus, fiatal szakem-
berekből álló menedzsment 
vette át az MVAE irányítását. 
Megváltozott a szervezeti 
struktúra, hatékonyabbá vált 
a működés, növekedett az 
Egyesülés gazdasági önálló-
sága, megújult a teljes arculat 

és aktívabbá vált a kommuni-
káció is.

Az MVAE első 50 évét mu-
tatta be sok érdekes momen-
tumot felvonultató előadá-
sában Marczis Gáborné dr., 
az MVAE korábbi igazgatója, 
egyúttal újabb sikeres ötven 
évet kívánt a szervezetnek, 
megjegyezve egyúttal, hogy 
jelen pillanatban ehhez min-
den feltétel adott.

Az Eurofer ügyvezető igaz-
gatója, Axel Eggert az európai 
acélipar fejlődési irányaival, az 
ágazat előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos gondolatait osz-
totta meg a jubileumi ünnep-
ség résztvevőivel. Informatív, 
rengeteg szakmai adatot tar-
talmazó előadása jól árnyalt 
képet adott az Európai Unió 

Egy nagy múltú szakmai 
szervezet fél évszázada 

 éRDEKKépVISELET, TáMOgATáS, SZEMLéLETFORMáLáS 

8



acéliparának jelenlegi helyze-
téről. A szakember elmondta 
többek között, hogy az iparág 
helyzete továbbra sem köny-
nyű, a kínai acéldömping mel-
lett június elsejétől az USA 
elnökének rendelete nyomán 
életbe lépő importvám is ne-

hezíti az ágazat helyzetét, je-
lentős exportcsökkenést ve-
títve előre. Hangsúlyozta az 
innovatív technológiák és az 
energiahatékonyság fontossá-
gát az iparágban, 

A Magyar Vas- és Acél-
ipari Egyesülés vezetése az 
jubileumi ünnepségen a Vas-
kohászatért Emlékérmet ado-
mányozta Axel Eggert részére. 

A továbbiakban kulturális 
vonatkozásokkal folytató-
dott a rendezvény, könyv-
bemutatóra és fotókiállítás 
megnyitására került sor. 
„Kell ez a honnak, te derék 
kohász … – 50 éves a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés 
címmel jelent meg a szer-
vezet első öt évtizedének 
történetét feldolgozó kötet. 

A számos adatot, 
szakmai szemel-
vényt és ipartör-
téneti jelentősé-
gű érdekességet 
tartalmazó könyv 
szerzője Marczis 
Gáborné dr., szer-
kesztője Szilágyi 

Irén volt. A kötet tervezése 
és grafikája P. Mester Anikó 
munkáját dicséri, a címla-

pon Michel János díjnyertes 
fotója látható,  olvasószer-
kesztője Szirmai György 
volt. Több hónapos kutató-
munka előzte meg a kötet 
létrejöttét, s mint azt dr. 
Sevcsik Mónika elnök aján-
lójában megjegyezte: bízha-
tunk benne, hogy a könyv-
nek köszönhetően tovább 

nő az érdeklődés a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés, 
valamint tagvállalatainak te-
vékenységei iránt, és növek-
szik az egyesülés törekvéseit 
támogatók száma is. A köte-
tet az ünnepség valamennyi 
vendége ajándékba kapta, 
miként a jubileum tiszteleté-
re kiadott emlékérmet is.

Hangulatos fotókiállítás is 
várt az évfordulós ünnepség 
vendégeire: Németh Zsolt mű-
vészi felvételei az MVAE szék-
házának szép tereit, látványos 
építészeti megoldásait, pó-
tolhatatlan értékű műkincse-
it mutatták be. A tárlatot dr. 
Móger Róbert, az MVAE igaz-
gatója ajánlotta a jelenlévők 
figyelmébe. A vendégek meg-
tekinthettek néhányat a tavaly 
megrendezett Dunaújvárosi 
Acélszobrász Alkotótelepen 
készült fémplasztikák közül 
is. A kortárs képzőművészeti 
esemény az MVAE támogatá-
sával valósult meg.

Sz. I.
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Néhány hetes zárva tartást 
követően, június 11-én újra 
kinyitott az igazgatósági 
étkezde, új nevén a 
Vaskohász étterem.  
A megújult étterem 
jelenleg tálalókonyhaként 
működik, de a háttérben 
elindult egy teljesen új 
főzőkonyha kialakítása 
is. Rövidesen megnyit a 
megújult igazgatósági büfé 
is. 

Az éttermet korábban üze-
meltető vállalkozó szerződé-
se 2018. áprilisban lejárt, s ezt 
követően a vállalatvezetés úgy 
döntött, hogy a továbbiakban 
saját hatáskörben biztosítja a 
munkavállalók étkeztetését.  Az 
étterem működtetésére a DU-
NAFERR Labor Nonprofit Kft. 
kapott megbízást, a társaság sa-
ját személyzettel és eszközökkel 
végzi az étterem üzemeltetését.

A korábbi vállalkozótól 
május elején vette át a terü-
letet az ISD DUNAFERR. 
A műszaki állapotfelmérést 
követően az elvégzendő fel-
újítást két szakaszra bontot-
ták.  Mivel nagy volt az igény 
a munkavállalók részéről a 
melegétkeztetés biztosításá-
ra, ezért első körben meg-
teremtették a tálalókonyha 

műszaki feltételeit.  Azonnal 
megkezdődött a helyiségek 
állapotának felülvizsgálata, 
a szükséges javítások elvég-
zése. Megtörtént a padozat, 
a felülvilágító és a világítási 
rendszer rendbetétele és pó-
tolták a sérült vagy hiányos 
tálalóeszközöket is. Ezzel 
egyidejűleg felújították a büfé 
helyiségét is.  

A felújítás második szaka-
szában a cél a saját üzemelte-
tésű főzőkonyha kialakítása, 
ezért a tálalókonyha üzembe 
helyezésével párhuzamosan 
megkezdődött a teljes kony-
hai átalakítás előkészítése. 
Ennek keretében sor kerül 
építészeti felújításra, a villa-
mos hálózat és az épületgépé-
szet felülvizsgálatára és javí-
tására is, valamint új, modern 

konyhatechnológiai berende-
zéseket építenek be.

A tálalókonyhás műkö-
dés időszakában a Campus 
Étterem főzőkonyhájáról ér-
keznek az ételek a Vaskohász 
Étterembe. A menü össze-
állításában, az étterem mű-
ködtetésében Szabó György 
mesterszakács, a Campus és 
a Kiskohász éttermek séfje 
nyújt szakmai támogatást. 
Desszertbüfé és üdítőitalok 
széles választéka is várja az 
ebédelni érkezőket az étte-
remben. Az étkezde munka-
napokon 11 és 14 óra között 
tart nyitva, a vendégek 950 
Ft-os áron fogyaszthatják el 
ebédjüket. Továbbra is mű-
ködik a gyár területén az 
ételkiszállítási szolgáltatás, 
amelyet a 22-28-as telefon-
számon, vagy a vaskohasz@
dlabor.hu e-mail címen lehet 
megrendelni.

Aktuális

megnyitott  
a Vaskohász Étterem

 hELybEN FOgyASZTáS éS KISZáLLíTáS

Múlt és jöVő

A központi kohászati 
Múzeum létesítése, 
fejlesztése elsősorban 
a lelkes diósgyőri 
kohászok nevéhez fűződik 
– olvasható a Porkoláb 
lászló szerkesztette 
múzeumi kiadványban. 

Közülük kiemelkedik Kiszely 
Gyula személye, aki tartalmas 
életének jelentős részét áldozta 
a múzeum alapítására. Nevéhez 
fűződik az Öntöde Múzeum 
létrejötte. Azt már kevesebben 
tudják, hogy a Dunaferr Dunai 
Vasmű Gyártörténeti Gyűjte-
ményének is szakfelügyelője 
volt az Országos Műszaki Mú-
zeum főmunkatársaként.

Technikatörténeti 
misszió
Kiszely Gyula tudományos pá-
lyafutásának kezdete az ’50-es 
évek elejére tehető, amikor az 
újmassai vasolvasztót helyre-
állították. A kohó múltját hi-
teles ismeretekkel is alá kellett 
támasztani, ezért a diósgyőri 
vasmű igazgatója 1952-ben 
megbízta a gyár történetének 
megírásával. Tulajdonképpen 
innen datálható a Központi 
Kohászati Múzeum alapjainak 
lerakása. A Kohó- és Gépipa-
ri Minisztérium rendeletben 
rögzítette 1956 májusában a 
múzeum megalapítását. Ki-
szely létrehozza a Kohászati 
Történeti Bizottságot, amely-
nek titkára lesz. Közben kitör 
a forradalom, de nem adja 
fel, a levéltári kutatásokhoz 
megnyeri az ország illetékes 
levéltárosait, akik kérésére 
vállalkoznak a szaklapokból a 
kohászati tárgyú címletek ki-
gyűjtésére. A magyarországi 
kohászat írásos emlékei azon-
ban jórészt a határokon kívül 
vannak, így a hazaiak mellett 
külföldi gyűjtőhelyekkel is 
kapcsolatot kell kiépíteni. Fel-
keresi a selmecbányai, beszter-
cebányai, zólyombrézói, kassai 
és rozsnyói gyűjteményeket és 
azok vezetőivel, munkatársaival 
szoros kapcsolatot épít ki. Nagy 
mennyiségű írásos anyagot sike-
rül szereznie dr. Kállai István 
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segítségével a bécsi Hofkammer 
Archívumból is.

Az 1957-58-as években a 
Kohászati Történeti Bizottság 
a régészetre is kiterjeszti te-
vékenységét. Kiszely az egész 
országra vonatkozóan szám-
ba veszi a vasgyártásra utaló 
lelőhelyeket, és programokat 
állít fel a régészeti munka el-
indítására. Eredményeikről 
a Magyar Tudományos 
Akadémián is beszámoltak. 
1960 őszén teljesül nagy álma: 
ünnepélyesen megnyílik a 
Központi Kohászati Múzeum.

A 60-as években újabb 
feladatot vállal magára: az 
Öntödei Múzeum megszer-
vezését. A Ganz-épület eme-
leti helyiségeibe költözteti át 
a diósgyőri kirendeltséget, s 
elvállalja a múzeum igazgatói 
teendőit, amelyet nyugdíj-
ba vonulásáig, 1972-ig lát el. 
Utána az Országos Műszaki 
Múzeum főmunkatársaként 
értékmentéssel, múzeumi 
anyag gyűjtésével és rende-
zésével foglalkozik. Egy idő-
ben a bányászati és kohászati 
múzeumok felügyelőjeként is 
tevékenykedik. Rendszeresen 
lejár Dunaújvárosba, hogy 
segítse a szakmatörténeti 
gyűjtő- és rendszerező mun-

kát, valamint az üzemtörté-
net-írást, miközben ő maga 
is töretlenül folytatja szakírói 
tevékenységét. Utolsó átfo-
gó munkájának, a Diósgyőri 
Magyar Állami Vas- és 
Acélgyár kötetének megjele-
nését már nem érhette meg: 
1997. július 18-án, 86 évesen 
eltávozott közülünk.

Kohászati emlékeink 
tára
Hazánkban a kohászati ipar-
ágnak a Központi Kohászati 
Múzeum megnyitásáig, 1960-ig 
nem volt önálló múzeuma. Az 
1935-ben a Lósy-Schmidt Ede 
által gyűjtött anyagból megnyílt 
Országos Magyar Műszaki Mú-
zeum gyűjteményében számos 
kohászati emlék is volt. A mú-
zeum vonatszerelvényi anyagát 
1939-ben vitatható indokkal 
Kassára telepítették át. A gaz-
dag gyűjtemény 1944 után is ott 
maradt, és ma a Szlovák Műsza-
ki Múzeum kiállítási anyagának 

alapjait képezi. Éppen ezért 
Magyarországon 1945 után a 
Műszaki Múzeum kiépítését 
gyakorlatilag ismét a nulláról 
kellett elkezdeni.

A Kohászati Múzeum lé-
tesítésének gondolatát Diós-
győrben vetették fel elsőként, 
és itt is tervezték azt megva-
lósítani. Herczeg Ferenc gyár-
igazgató 1951-ben elrendelte 
a gyár történetének meg-
írását, és hozzájárult ahhoz, 
hogy a gyár területén egy ko-
hászati múzeum létesüljön. A 
gyűjtőmunka során a kutatók 
a többi magyarországi kohá-
szati üzem történetére vonat-
kozóan is tekintélyes anyagot 
tártak fel.

Érdekes momentum pél-
dául, ahogy a múzeum a 700 
köbméteres diósgyőri kohó 
makettjéhez jutott. Kiszely 
Gyula a Sztálinvárosban 
1953-ban tett múzeumi lá-
togatásakor bukkant rá, ahol 
elmondták neki, hogy eredeti-

leg Gerő Ernő kapta ajándék-
ba, aki az akkori szokásnak 
megfelelően tovább ajándé-
kozta a múzeumnak.

1960. szeptember 25-én, 
a diósgyőri gyár fennállásá-
nak 190. évfordulóján meg-
nyílt a Központi Kohászati 
Múzeum. A megnyitón jelen 
lévő Csergő János kohó- és 
gépipari miniszter még az ün-
nepség idején – a helyszűke 
miatt – utasítást adott a mú-
zeum végleges elhelyezésére. 
Több változat közül végül a 
Miskolc-Felsőhámorban lévő 
egykori Kancellária épületére 
esett a választás. A gyár fenn-
állásának 200. jubileumán, 
1970. július 28-án kapott 
végleges otthont a múzeum, 
ahova minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. Bővebben 
januári lapszámunkban olvas-
hattak róla, „Kohászati múze-
um a Bükk ölelésében” cím-
mel megjelent írásunkban.

Szente Tünde

Értékmentés és értékközvetítés 
Kiszely gyula módra

 gAZDAg ANyAggAL VáRJA A LáTOgATóKAT A MúZEUM

Kiszely gyula nevéhez több hazai 
múzeum létrehozása fűződik

Fazola Frigyes, a Diósgyőr-hámori Vasmű lelkes fejlesztője, 1809 után ebből a házból, a Kancellária épületéből 
látta el az összes alsó-magyarországi cs. kir. és társulati vasgyárak, valamint a diósgyőri vasgyár feletti 
inspektori, 1810-től pedig a diósgyőri vasmű igazgatói feladatait.
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Aktuális

Küldöttközgyűlést tartott 
a gyöngyház
Május 24-én tartotta meg évi rendes közgyűlését a Gyöngyház 
Önkéntes Nyugdíjpénztár. A közgyűlésen a küldöttek elfogadták 
az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénztár 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint a kü-
lönböző pénzügyi jelentéseket. 

A pénztár vezetése beszámolt az előző év sikereiről, mely-
nek során elmondták, hogy a pénztár vagyona 2017-ben kö-
zel 14 Mrd Ft, ami az előző évhez képest 10%-os növekedést 
mutat. Új ügyvezetője lett a pénztárnak, ami az apparátus éle-
tében jelentett változást. A vagyonkezelők köre is változott, 
melynek lebonyolítása komoly feladatot jelentett a pénztár 
dolgozói számára. A Raiffeisen Alapkezelő Zrt. jelezte, hogy 
kivonul a nyugdíjpénztári vagyonkezelői piacról, így a va-
gyonkezelésre pályázatot írt ki a Gyöngyház. A továbbiakban 
a pénztár a következő négy vagyonkezelővel kötött együtt-
működési megállapodást a 2018 évre: Allianz Alapkezelő 
Zrt., Budapest Alapkezelő Zrt., Generali Alapkezelő Zrt. és a 
HOLD Alapkezelő Zrt.

A taglétszám változása a Gyöngyház esetében csak igen 
csekély mértékű csökkenést mutat, ami nagyjából megegye-
zik az országos átlaggal. Ez tükrözi a tagok elégedettségét a 
pénztár eredményességével, valamint azt, hogy a munkavál-
lalók egyre jobban belátják a nyugdíjaskorra való felkészülés 
szükségességét. A nyugdíjpénztár vezetésének célja, hogy a 
tagok hasznára működtesse a nyugdíjas évek anyagi bizton-
ságát segítő konstrukciót .

Befektetései hozamával nagyon szép eredményt ért el a 
pénztár, ez átlagosan 5,97%-os bruttó hozamot jelentett a 
tagok egyéni számláján összegyűjtött megtakarításoknál. 
Mindezt egy kockázatmentes befektetési politika mellett érték 
el a vagyonkezelők. A pénzpiac jelenlegi alakulása tárgyalás-
ra késztette a pénztár vezetését a vagyonkezelőkkel a jelenlegi 
befektetési politika megváltoztatásáról annak érdekében, hogy 
a továbbiakban is értékelhető nagyságú hozamokat tudjanak 
elérni a vagyonkezelők. A kifizetési igények nagysága részben 
megegyezik a 2016. évivel. A működési költségek terén jelentős 
megtakarítások keletkeztek, így hosszú évek elteltével először a 
tavalyi évben pozitív eredménnyel zárt a Gyöngyház.

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesz-
tett 2017. évi beszámolót, amely a könyvvizsgáló szerint 
megbízható és valós képet nyújt a pénztár 2017. december 
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Az elmúlt években megváltozott a nyugdíjpénztá-
rak érdekképviseleti szövetségeinek tevékenysége, ezért 
Pénztárunk az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségébe 
(ÖPOSZ) való átlépés mellett döntött. A pénztár vezetése 
beszámolt a 2018. március 2-től kezdődött MNB felügyeleti 
ellenőrzésről, amit a törvény szerint 5 évente kell a felügye-
letnek elvégeznie. Az ülés végén a Budapest Alapkezelő Zrt. 
munkatársai elemezték a 2018. évre várható piaci tendenci-
ákat és elérhető hozamokat.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az európa rendezvényhajó 
fedélzetén, az éjszakai 
Budapest festői díszletei 
között ünnepelte meg 
huszadik „születésnapját” 
a MAGésZ Magyar 
Acélszerkezeti szövetség 
május 24-én. 

A hazai híd- és acélszerke-
zet-építő szakma huszonnégy 
legjelentősebb tagvállalatát, 
valamint tizenkét pártoló cé-
get és ötvenhat egyéni 
tagot tömörítő szerve-
zet ünnepi közgyűlé-
sén Aszman Ferenc, a 
MAGÉSZ elnöke kö-
szöntötte a mintegy 
másfélszáz vendéget. 
Bár a szervezet a maga mögött 
hagyott két évtizedben jelentős 
változásokon is átesett, több 
alapító vállalat is elhagyni kény-
szerült a MAGÉSZ-t, helyettük 
mindig jöttek újak, s az egyéni 
tagok száma is folyamatosan 
nőtt. Nagyjából azzal egyenes 
arányban, ahogyan a MAGÉSZ  
iparágon belüli tekintélye izmo-
sodott az évek alatt, köszönhe-
tően az olyan szakmai pluszok-
nak, amelyekkel a szövetség 
megkerülhetetlenné vált. Ilyen 
például az ezredfordulón ala-
pított, s azóta minden évben 
átadott az Év Acélszerkezete 
Nívódíj, amellyel a tagvállala-

tok legjelentősebb hazai termé-
keit, teljesítményeit ismerik el, 
vagy a minden tagnak hasznos 
szakmai információkat, egy-
úttal publikációs lehetőséget 
biztosító MAGÉSZ Acélszerke-
zetek című folyóirat, mely által 
a szakma hazai hírei eljutnak a 
világban működő számos társ-
szervezethez és tudományos 
műhelyekhez is. De ezt a vonz-
erőt növeli például a szövetség 
2015-ben alapított Innovációs 

Díja, és az ugyancsak az 
ezredfordulón alapított, 
a felnövekvő mérnökge-
nerációkat megszólító 
Diploma-díj is. Mind-
ezek alapján alapos oka 
van bízni a következő 

jubileumok megérésében – 
mondta Aszman Ferenc ünnepi 
köszöntőjét lezárva.

Az ünnepi közgyűlésen 
három, maradandót alkotó 
szakember munkáját is meg-
köszönték. Az első, alapító 
elnök Keresztes Lászlónak 
azért mondott köszöne-
tet a MAGÉSZ elnöksége, 
mert létezik a szervezet.  
Ő volt az, aki a kilencvenes 
évek végén, Dunai Vasműs 
pozíciójában szerzett is-
mertsége révén, többeket 
megkeresve, 1998-ban meg-
alapította a Magyarországi 
Acélszerkezet-gyártók és 

Fiatal felnőtt korba 
lépett a mAgÉSZ

 SéTAhAJóZáSSAL éS IgéNyES KIADVáNyOKKAL  
 KöSZöNTöTTéK AZ éVFORDULóT
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A lechner ödön által 
tervezett, szecessziós 
stílusú épületben, a Magyar 
Bányászati és Földtani 
szolgálat dísztermében 
május 26-án tartotta meg 
108. küldöttgyűlését 
az Országos Magyar 
Bányászati és kohászati 
egyesület (OMBke).

A tisztújítás levezető elnöki te-
endőit dr. Tolnay Lajos tiszteleti 
elnök látta el. Az OMBKE Vá-
lasztmánya a küldöttgyűlésnek 
javasolta tiszteleti taggá válasz-
tani dr. Nagy Lajos okleveles 
bányamérnököt, Hajnal János 
okleveles kohómérnököt, dr. 
Szabó György okleveles olaj-
mérnököt, amit a küldöttek 
egyöntetűen megszavaztak. A 
küldöttgyűlésen kitüntetésben 
részesült dunaújvárosi tagtársa-
ink: Bánhegyesi Attila (OMBKE 
Emlékérem), dr. Kováts Miklós 
(50 éves egyesületi tagságért 
Sóltz Vilmos Emlékjelvény), 
Kővári Éva (40 éves egyesületi 
tagságért Sóltz Vilmos Emlék-
érem). Kiss Vendel történész-
nek „A Selmecbányai Akadémia 
áttelepítése Sopronba” című 
előadását követően a  Szava-
zatszámláló Bizottság jelenté-

sével kihirdették a tisztújítás 
végeredményét. Az egyesület új 
elnökévé dr. Hatala Pál okleve-
les kohómérnököt választották, 
akinek a mandátuma négy évre 
szól. A szervezet főtitkára Kőrö-
si Tamás okleveles olajmérnök, 
a főtitkár-helyettes dr. Szabados 
Gábor okleveles bányamérnök.

– Ha továbbra is huszadik 
századi fejjel gondolkodunk, 
akkor a huszonegyedik század-
ban nem járhatunk sikerrel. Az 
igényesség, a nyitottság és a ru-
galmasság hármasában dolgo-
zunk, ehhez jó erőt, egészséget 
kívánjatok! – e mondatokkal 
zárta a Péch Antal-féle „serleg-

beszédét” az egyesület frissen 
megválasztott elnöke. 

Az Országos Magyar Bá nyá-
szati és Kohászati Egyesület 
taglétszáma jelenleg 2  429 
fő. Az OMBKE legidősebb 
tagja dr. Patay Pál, aki 2017. 
december 8-án töltötte be 
103. életévét. A legrégebbi 
tag, dr. Horváth László József  
74 évvel ezelőtt lépett be az 
egyesületbe. Az elmúlt évben 
kiemelkedő eseménynek szá-
mított a megalakulás 125 éves 
évfordulója és annak megün-
neplése 2017. június 24-én, 
Selmecbányán.

Szente Tünde

Tisztújítás az OmBKE  
108. Küldöttgyűlésén

 AZ úJ ELNöK „SERLEgbESZéDéVEL” KEZDőDöTT MEg A cIKLUS

-Építők Szövetségét. Sajnos 
az ünnepi közgyűlésen műtét 
utáni lábadozása miatt nem 
tudott részt venni, de az el-
nök azóta személyesen adta 
át neki a szövetség jubileumi 
ajándékát. Nehéz időszakban 
vezette a MAGÉSZ-t a már 
ugyancsak nyugállomány-
ba vonult Markó Péter, aki 
Keresztes László távollétében, 
mint alapító, a kezdetekről is 
megemlékezett. Ugyancsak 
a szövetség alapítói között 
volt, s a megalakulás óta 
ma is, jóval túl a nyugdíj-
korhatáron annak titkára 
dr. Csapó Ferenc. Emellett ő 
kezdeményezte a MAGÉSZ 
Hírlevél, majd MAGÉSZ 
Acélszerkezetek című folyó-
irat elindítását, amelynek ma 
is felelős szerkesztője.

De az ünneplő vendégek 
sem távoztak üres kézzel az 
önmagában is sokáig emlé-
kezetes, kellemes estéről. Két 
kiadvány is felhívja majd fi-
gyelmüket a MAGÉSZ ifjú 
felnőtt korba lépésére, ha a 
könyvespolcon a szakmai ki-
adványok között válogatnak. 
Az egyik a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
temmel közös gondozás-
ban a Magyar Acélszerkezeti 
Szövetség kiadásában meg-
jelent, A Széchenyi Lánchíd 
szerkezetének átépítése 1913-
1915 között című, igényesen 
szerkesztett, archív, zömmel 
restaurált képekkel és rajzok-
kal illusztrált kötet, amelyből 
a hajóút résztvevői számozott 
példányokat kaptak. A másik a 
MAGÉSZ-tagoknak és tagvál-
lalatoknak illetve üzleti part-
nereiknek szánt Acélszerkezet-
építők című, a húszéves 
MAGÉSZ-t bemutató jubileu-
mi évkönyv, amelyben a szövet-
ség tagvállalatainak elmúlt két 
évtizedben hátrahagyott leg-
fontosabb műtárgyait, a szövet-
ség életét jelentősen befolyáso-
ló eseményeket gyűjtötték ösz-
sze, és vallanak a szövetségről, 
kicsit magukról is a MAGÉSZ 
múltját, jelenét és jövőjét alakí-
tó, befolyásoló személyek.  

Munkácsi Imre

Dr. hatala pált (balról) választotta meg a Küldöttgyűlés a következő 
ciklusra az OmBKE elnökévé. mellette Bocz András, a Vaskohászati 
Szakosztály elnöke

A dunaújvárosi küldöttek egy csoprtja (balról): Kvárik Sándor, mihalik Sándor, Cseh Ferenc és Józsa Róbert
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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 dönté-
se alapján – a törvényi előírásoknak megfelelően – , a közhasznú 
jogállás nyilvántartásba vétele nem lett kérelmezve, ezért a Székes-
fehérvári Törvényszék a közhasznú jogállásunkat 2014. június. 1. 
időponttól törölte a nyilvántartásból. 

Tevékenységünket a civil szervezetek működéséről szóló 
2011. évi CLXXV. sz. törvény és az „Alapító Okirat” előírásai 
alapján végeztük.   

Az alapítvány 8 főből álló kuratóriuma 11 alkalommal ülésezett: 
— 36 határozatot hozott,
— 9 egyéb kérelemről döntött, 
— 74 szociális kérelemről határozott, ebből 17 kérelemről egyedi 

elbírálás alapján döntött, 1 kérelem elutasításra került,
— 1 céltámogatást fogadott be.     

  
Az alapítvány támogatható céljai közül az alábbiakban nyújtott tá-
mogatást: 

szociális támogatást kapott     
    Ft
— 72 fő (ebből 8  fő két alkalommal)  1 765 000
— 1 fő egyéb szociális kérelem 30 000
 1 795 000

Képzési célú támogatást kapott
— Dunaferr Nyugdíjas  SZB   300 000
— Vasas Szakszervezet Nőbizottság kih. ért.  300 000

           600 000

Sportcélú támogatásban részesült 
— ISD Kokszoló Kft.    70 000
— ISD DUNAFERR Zrt. Acélmű   230 000
— Szatmári Balázs, karate    100 000
— Dunaferr Vasas kispályás labdarúgócsapat  400 000

 800 000

kulturális célú támogatást kapott
MMK Vasas Táncegyüttes 400 000

       
A felsorolt támogatásokra összesen 3 595 000 Ft került kifizetésre.

Az alapítvány  bevételei
 Ft
— DUNAFERR DV. Vasas Szaksz. Szöv.
 sport céltámogatása   400 000
— Adózók által felajánlott 1% 208 387
— Üzleti megtakarítási számla kamatai 98 950

— Folyószámla kamatai 35 964
— Egyéb + kerekítési különbözet  0

Összesen: 743 301

Az alapítvány összesített kiadásai 
 Ft

— Szociális támogatás 1 795 000
— Képzési támogatás 600 000
— Sportcélú támogatás 800 000
— Kulturális támogatás 400 000
— Megbízási díj    840 000
— Tiszteletdíj 396 000
— Járulékok 253 441
— Bankköltségek  72 591
— Egyéb költségek + kerekítési különbözet 30 090
 Összesen: 5 187 122
 
2017. évi bevételek 743 301
2017. évi kiadások   5 187 122
Bevétel – Kiadás  = Egyenleg – 4 443 821

A NAV által 2016. októberében átutalt, az 1% felajánlásból befolyt 
132 134 Ft-ot szociális támogatásra használtuk fel a 2017. évben. 
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szakszervezeti tisztségvise-
lőknek, akik az adó 1%-os felajánlásának szervezőmunkájában részt 
vettek, valamint azoknak az adózó munkavállalóknak, akik rend-
szeresen vagy akár első alkalommal támogatták alapítványunkat 
adójuk 1%-ával.                                                                                                                          

Adószámunk: 
19097415-1-07

Alapítványunknak a 224/2000 (XII.19) sz. kormányrendelet elő-
írásából következően könyvvizsgálati kötelezettsége nincs, ezért e 
beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá-
támasztva.       
 
A beszámolót a kuratórium 13/2018 sz. határozatával  2018.04.26.-
ai ülésén fogadta el.      
  
A kuratórium nevében:     
 
  

Móri Imre
elnök

Beszámoló  
az „ÖSSZEFOgÁS” Alapítvány  

2017. évi tevékenységéről
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A munkavédelem rendkívül 
fontos terület, ezt senki 
sem vitatja, de valljuk 
be őszintén, nem túl 
szórakoztató „műfaj”. 
Az isd duNAFeRR-nél 
mégis sikerült némi 
humort csempészni a 
munkavédelmi tájékoztató 
kiadványokba, juhász 
Pál jópofa grafikáinak 
köszönhetően.  

– A munkabiztonsági osztály 
szakértőjével, Wenszky Atti-
lával közösen készítettük a 
tájékoztató füzetkéket. Rövid 
szöveges információ mellett ké-
pes anyag informálja az olvasót 
egy-egy témakörről. A koncep-
ció az volt, hogy közérthető és 
szórakoztató módon jussanak 
el a munkavédelmi ismeretek a 
munkavállalókhoz.  

– A munkavédelem a 
szakterületed?

– Egyáltalán nem, én csak 
a grafikai munkákban segí-
tettem. Daruvezető vagyok, 
a Meleghengerműben dolgo-
zom már harminchat éve.

– Akkor talán a grafikus az 
eredeti szakmád?

– Sosem tanultam, csak 
szeretek rajzolni. Ebben talán 
a génjeim is közrejátszottak, 
ugyanis a nagyapám, Simon 
János festőművész volt.

– Jelenleg mivel foglalkozol 
a napi munka mellett?

– Maradtam a munkavé-
delmi területnél, jelenleg az 
Óbudai Egyetem megbízá-
sából 34 főiskolának és egye-
temnek készítünk oktató-
anyagokat Kapás Zsolttal. Ő a 
szakmai részét viszi, én pedig 
a grafikai és filmes megvalósí-
tást, videótananyagról lévén 
szó. Az alkalmazott ezköztár 
itt is a már megszokott, azzal 
a különbséggel, hogy a rajzok 
most már megelevenedtek és 

egyfajta animációs interak-
cióval vesznek részt az epi-
zódokban. Tehát az előadó, 
aki az aktuális epizód témá-
ját ismerteti és a rajzolt ka-
rakterek beszélgetnek adott 
esetben. Kommunikálnak és 
együttesen szemléltetnek, 
így figyelemfelkeltővé és egy-
ben szórakoztatóvá is válik a 
tananyag. 

– Ha jól tudom, már több 
amatőr film létrehozásában is 
közreműködtél…

– A legismertebb fil-
münk talán a Hasfalmetszők 
című alkotás volt, amit töb-
bek között Bernáth Zsolttal 
közösen késztettünk, de 
Ganxsta Zolee is részt vett 
benne. Számos hazai és nem-
zetközi filmes fesztiválon 
részt vettünk vele, a maga 
nemében sikeres volt. A 
horrorkategória nagyágyújá-
nak számító Dario Argento is 
gratulált nekünk. Az akkori 
stábban a gyártásvezetés volt 
a szakterületem. Bár kezdet-
ben a rendezés is foglalkoz-
tatott, főleg a művészi része, 
ám hamar rájöttem, hogy 
inkább a koordináció az én 
világom.

– Itt, a DUNAFERR-ben is 
készült a részvételeddel mun-
kavédelmi fim.

– Nagyon szomorú ap-
ropója volt a filmnek. A 
meleghengerműi halálos bal-
eset kapcsán készült el, ami 
sok évvel ezelőtt történt. 
Több tényező, a halmozott 
figyelmetlenség, az emberi 
hibák és szabálytalanságok 
összessége vezettek a tragé-
diához. A filmmel a célunk 
az volt, hogy mindezeket úgy 

mutassuk be, hogy soha töb-
bé ne következhessen be ilyen 
tragikus esemény.

– A munkavédelem egyik 
alapja a szabályok betartá-
sa mellett, hogy kipihenten 

dolgozzunk. Te hogyan kap-
csolódsz ki a sok tennivaló 
mellett?

– Van egy unokám, a 
négyéves Martin, akivel na-
gyon szeretek együtt lenni. A 
nagyszülők jól tudják, hogy 
ez mennyire üdítő dolog. Az 
igazi kikapcsolódást az jelen-
ti, ha az unoka lefáraszt és 
kivesz minden erőt az ember-
ből. Ennek egyébként ők nagy 
mesterei! 

– Hallottam, hogy úgy hí-
vod őt: a kis űrhajós.

– A másik szenvedélyem, 
az űrkutatás iránti érdeklődés 
miatt kezdtem el így becézni 
a kis lurkót. Persze nem kis 
öncélúság is van ebben, hisz 
űrhajóst csak nagy ritkán hoz 
a háztetőkre a gólya. Szoktam 
neki verselni is.: 
„Pakolom a részecskéket
Ide sárgát, oda kéket 
Fúziót én el nem rontok
meglelem a Higgs Bozont-ot.”

– Nagyon érdekes témákat 
feszegetsz a közösségi posztja-
idban is, de általában semmit 
sem értek belőlük, mert annyi-
ra magas szintűek az írásaid. 
Honnan ez a tudás? 

– A kozmikus témák-
ról sem tanultam, de na-
gyon sokat olvastam róluk. 
Tizenévesen csillagász szak-
körbe jártam, már korán 
érdekelt a világegyetem és 
a mindenség elmélete. Ez 
egy rendkívül érdekfeszítő 
téma. „Kibékíteni” Newtont 
Einsteinnel és kettejüket 
Niels Bohrral… Szinte lázba 
hoznak az új felfedezések. A 
csillagászat és a kvantumfizi-
ka egzakt tudományok, nehéz 
ezekről köznapi nyelven szól-
ni. A kvantumvilág igazán ka-
otikus, ám mégis képes az ál-
talunk ismert, viszonylag ren-
dezett világ építőeleme lenni. 

Kállai Félix

Egyetemeknek készít 
oktatóanyagot a grafikus

 KVANTUMFIZIKáRóL gONDOLKODNI 

Juhász pál (jobbról) kollégájával, wenszky Attilával

martin, a „kis űrhajós”
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Véradás
A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNAFERR, 
ahol legközelebb június 21-
én az Igazgatóságon lehet 
vért adni 7-11 óráig, június 
28-án a Nagyolvasztóműben 
várják a véradókat 6,30-11 
óráig. Július 19-én a Hen-
gerművekben lesz véradás 
6,30-12 óráig. A szervezők 
kérik a véradókat, hogy 
fényképes igazolványt és 
tajkártyát vigyenek ma-
gukkal.

tisztelt Olvasóink!
A dunaferr Magazin elektronikus változatát  

a jövőben a vállalat honlapján,  
a www.isd-dunaferr.hu  

weboldalon találják meg.  
A honlapra a nyomtatott kiadás megjelenésével 
azonos időben, tehát minden hónap 3. szerdáján 

kerül fel a lap elektronikus változata.

A szerkesztőség e-mail címe nem változott, 
kérdéseiket, észrevételeiket  továbbra is  

a dunaferrmagazin@isd-dunaferr.hu  
címen várjuk.

A dunaújvárosi 
közbiztonsági hónap 
keretében cserna 
Gábor polgármester 
adta át a dunaújváros 
közbiztonságáért 
díjat az arra érdemes 
személyeknek, 
szervezeteknek. 

Az elismerést a Dunaújváro-
si Városvédő Polgárőrség is 
kiérdemelte. A díjat a csapat 
nevében a szervezet vezetője, 
dunaferres kollégánk, Hegedüs 
László, a Nagyolvasztómű Va-
sas szakszervezeti elnöke vehet-
te át.

A polgárőr egyesület tör-
ténete a rendszerváltás utáni 
évekre nyúlik vissza, amikor 
az önkormányzat felkérte 
Kertes Józsefet, hogy szer-
vezze meg a polgárőrséget a 
városunkban. 1994-ben je-
gyezte be a Székesfehérvári 
Törvényszék a Dunaújvárosi 
Városvédő Polgárőr 
Egyesületet a civil szerveze-
tek nyilvántartásába. A célok 
között szerepelt a bűnmeg-

előzés, a közbiztonság javí-
tása és a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének növelése. 
Kezdetben 40 fővel indultak, 
jelenleg 24 fő végez önkén-
tes munkát a szervezetben. 
A rendőrségnek első számú 
együttműködő partnerei, kö-
zösen hajtják végre a járőr-
szolgálatot a közlekedés és 
a közbiztonság megőrzése 
céljából. Az önkormányzattal 
kiváló kapcsolatot ápolnak, 

ennek köszönhetően 2000 
ablakriasztót szerelhettek fel 
különböző városrészekben. 
Ezeket az önkormányzat vá-
sárolta a lakásbetörések meg-
előzése céljából. Ez az akció is 
hozzájárult, hogy városunk-
ban csökkent a lakásbetöré-
sek száma. 

Kertes József halála után, 
2017 májusában, Hegedüs 
László vette át az elnöki fel-
adatokat, aki korábban he-

lyettesként igazgatta a polgár-
őrséget. A polgárőrök immá-
ron harmadik éve segítenek 
a Vasasnap sikeres lebonyolí-
tásában is, a rendezvényen a 
parkoltatás és a gyalogosfor-
galom segítése a fő feladatuk.

A polgárőrség jó ideje már 
Újtelepen is rendszeresen te-
vékenykedik. 2004-ben 22 
házba hatoltak be illetékte-
lenek a városrészben. Ennek 
hatására a polgárőrök az év 
második felében megkezdték 
a fokozott járőrszolgálatot. A 
jelenlétüknek köszönhetően 
évről évre csökkent a betö-
rések száma, tavaly már csak 
három ilyen eset volt, az idén 
pedig egy sem. A biztonság ja-
vítása érdekében az Országos 
Polgárőr Szövetségtől 250 000 
forint támogatást kaptak. Ezen 
összegből ablakriasztókat vá-
sároltak, majd első lépésben 
azoknál szerelték fel a beren-
dezéseket, akik támogatták a 
polgárőrség működését. 

Az elismerésre méltó ön-
kéntes munkát az egyesület 
minden tagja munkaidő után, 
szabadidejében végzi, ellen-
szolgáltatás nélkül. Ezeknek az 
elhivatott embereknek méltán 
jár a tisztelet, hiszen a bizton-
ságunkért dolgoznak napról 
napra, éjjel és nappal, már hu-
szonötödik éve. Ezúton is kö-
szönjük a munkájukat!

Kitüntetett dunaújvárosi 
polgárőrök

 öNKéNTESEN VIgyáZNAK RáNK A MINDENNApOKbAN

hárman a csapatból: hegedűs Ferenc, Drága Róbert és hegedüs lászló
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