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A veszteségcsökkentésre fókuszálunk!

Gyere a DUNAFERR-hez!

A vállalatnál korábban elindított Gépjárműipai Projekt keretében több területen is újszerű, a LEAN-menedzsment
eszközeivel is dolgozó folyamattámogatási programok
indultak el, külső szaktanácsadó cég bevonásával. A Hideghengerműben a folyamatba bevont területek egyike a
Georg-hasítósor.

A vállalat az interneten is aktívan keresi az új kollégákat és
még sohasem volt ilyen egyszerű a DUNAFERR-hez jelentkezni: elég néhányat kattintani azoknak, akik elég edzettnek
érzik magukat az acéliparhoz. Az új év beköszöntével elindult a DUNAFERR új karrierportálja.
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Gépdoktorok a gyárban

Elkötelezettség és felelős döntések

A Karbantartási Igazgatóság diagnosztikai osztályának
szakemberei objektív képet alkotnak, adatokat gyűjtenek és
rendszereznek a DUNAFERR területén található gépek állapotáról. Tervezett program szerint járják a műveket, mellette eseti méréseket is készítenek.

Az ISD DUNAFERR kiemelt rangú elismerése a Borovszkydíj, amely a vállalatcsoport szempontjából meghatározó
gazdasági, műszaki, fejlesztési munkáért, vezetői tevékenységért adományozható. A díj tavalyi kitüntetettje Kustor József lett, aki több mint negyven aktív évet töltött el a gyárban.

4. oldal
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Aktuális

Folyamattámogatási
mintaprogramok
a Gépjárműipari Projektben
A veszteségcsökkentésre fókuszálunk!
Mint arról lapunkban
már több alkalommal is
beszámoltunk, a vállalatnál
korábban elindított
Gépjárműipai Projekt
keretében több területen
is a LEAN-menedzsment
eszközeivel is dolgozó
folyamattámogatási
pogramok indultak el,
külső szaktanácsadó cég
bevonásával.
Sor került több vezetői és dolgozói tréningre, majd két pilotprojekt elindításáról határozott
a projekt vezetése. Ezek egyiké-

Takarító kollégák

A berendezés bevezetőpultja az „eredeti tisztítás” előtt és után

nek helyszíne a Hideghengermű Georg-hasítósora, a másik
a Gyártó Egység mechanikaüzeme. Mindkét területen elindult
a munka.
Mint arról Zombori Zoltán,
a Hideghengermű üzemviteli és
karbantartás vezetője lapunkat
tájékoztatta, időközben belevonták a módszer kínálta eszközöket a Pulay Ferenc termelésprogramozási osztályvezető által vezetett pácolói folyamatfejlesztési projektbe is.
Továbbá
megkezdődött
az oktatás a Meleghengermű
két
hengersori
műszakjával is. A program népszerűsé
gét jelzi, hogy bejelentkezett
a Nagyolvasztómű, hogy ők
is szeretnének megismerkedni a módszerrel. Minden területen egy-egy konkrét terü2

let veszteségelemzésére, illetve veszteségcsökkentésére fókuszál a program. Az adott területen megkeresik, azonosítják
és elemzik az értékteremtő folyamatokat és a veszteségforrásokat is. Nagyon fontos, hogy
minden területen bevonják a
munkába a helyi szakembereket
is, hiszen az érintett területet,
az ott jelen lévő pozitívumokat
és a megoldandó problémáit is
ők ismerik a legjobban.
A Georg-hasítón is áttekintették a folyamatokat és azt tapasztalták, hogy a tekercselőkészítés és a csomagolás területén vannak pontok, ahol változtatni kell. Fodor Rita főmunkatárs, Kertész Ágnes szakértő
és Takács Krisztián kikészítői
üzemvezető bevonásával elindult a különböző munkafolya-

matok standardizálása, ami an�nyit jelent a gyakorlatban, hogy
minden egyes munkafolyamathoz szabályozott, jól áttekinthető, vizualizált, tehát képekkel
ellátott pontos leírás készül. Ez
azt is jelenti, hogy a munkavállalók rendelkezésére fog állni egy
jól érthető és áttekinthető segédlet ahhoz, hogy a saját munkafolyamatát mindenki a lehető
legkevesebb hibával, a legprecízebben leggazdaságosabban és
legbiztonságosabban tudja elvégezni. December 17-18-án
sor került a Georg-hasítón egy
kétnapos akcióra is, amelyet a
szaknyelv „eredeti tisztítás” néven definiál. Ez a berendezés és
környezetének rendbetételét, a
hulladékok, nem odavaló anyagok eltávolítását jelenti a TPM
(total productive maintenance

– teljes körű hatékony karbantartás) terminológiája szerint. A
feltárt problémák megoldására,
a kialakított állapot fenntartására minden egyes karbantartási
periódus alatt figyelmet fognak
fordítani az ott dolgozók. A tisztítás során feltárt húsz problémából a hideghengerműves karbantartás hetet már a következő
karbantartási napon megoldott.
Zombori Zoltán kiemelte,
hogy az akció egy jól előkészített esemény volt, amiért köszönet illeti az együttműködőket: a helyi vezetőket, dolgozókat, a kikészítőüzem szakembereit, a csomagolást végző STS Metalkov munkatársait.
Az eddig eltelt időben az látszik,
hogy sikerül fenntartani az elért
állapotot.
A fejlesztések nemcsak az
üzemi területeken, hanem az
irodai folyamatokon is folytatódnak: a feltárt állapot elemzése után olyan mutatószámok kidolgozása vár a szakemberekre,
amelyek segítségével számszerűsíthetővé és mérhetővé válik a
változások hatása.
Sz. I.

Gyorsítósávban a DUNAFERR
Beruházások több mint 10 milliárd forint értékben
A tavalyi év utolsó
napjaiban tette közé
2017. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját az ISD
DUNAFERR Zrt. Erősödő
árbevétel-növekedés,
dinamikusan bővülő
exportértékesítés és javuló
tőkehelyzet jellemezte a
társaság 2017-es évét.
A vállalat konszolidált árbevétele meghaladta a 318 milliárd
forintot, ami az elmúlt 5 évben
az eddigi legjobb eredmény.
Az árbevétel növekedésének
fő oka a külpiacokon történt
erősödés, itt csaknem 60%os volt a bővülés az előző évhez képest. A DUNAFERR ex-

portjának döntő része, mintegy
96%-a az Európai Unió tagállamaiba irányul. Az uniós acélpiacot stabil keresletnövekedés,
az árak emelkedése, valamint
az Európai Bizottság által be-

vezetett antidömping- és tiltott
állami támogatás-ellenes intézkedések pozitív hatásai jellemezték 2017-ben, e kedvező
trendeket a DUNAFERR-nek
sikerült kihasználnia.

A pozitív árbevétel mellett
14 milliárd forintos EBITDAeredményt (kamatok, adózás
és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) produkált a vállalat. Az anyag jellegű ráfordítások 253 milliárd forintra emelkedtek 2017-ben, míg
a személyi jellegű ráfordítások 35,3 milliárd forintra csökkentek. Összességében az ISD
DUNAFERR Zrt. mérleg szerinti nyeresége 2017-ben 18
milliárd forint volt. A vállalat
az év során 10 milliárd forintot
meghaladó értékben valósított
meg beruházásokat. A 2017ben végrehajtott tőkeemelés révén a cég saját tőkéje 36,8 milliárd forintra növekedett.

A végső teljesítménytesztre
készülnek a csévélőnél
Folyamatos a finomhangolási munka
A Meleghengerműben
hétről hétre folyamatosan
halad a II. számú
csévélőberendezés
beüzemelése. A
felmerülő problémákat
a beruházó képviselőivel
együttműködve oldják meg
a dunaferres szakemberek.
Lontai Attila gyárvezető az
utóbbi hónapok történéseit röviden összefoglalva elmondta,
hogy tavaly szeptemberben egy
hosszabb időn át ismét a helyszínen tartózkodtak a General
Electric (GE) szakemberei, hogy
részt vegyenek az automatikus
csévélés felfuttatásában, a szükséges
finomhangolásokban.
Mintegy százhúsz olyan tekercs
készült el ebben az időszakban,
amelyeket már megfelelő minőségben sikerült felcsévélni az új
berendezéssel. Először az átlagos méretekkel, majd a vékony,

illetve vastag anyagokkal folytak a próbák. A nagy vastagságú anyagokon kívül ma már
minden anyagminőséggel képes dolgozni a berendezés, a következő hetek legfőbb feladata egyrészt annak megoldása

lesz, hogy az összes méret felcsévélhető legyen, valamint a
két csévélő közötti automatikus
anyagirányítás is biztonságosan
működjön.
Januárban kezdődött meg az
irányítástechnikai rendszer L2-

es szintjében a szükséges módosítások elvégzése, és a tervek szerint február végén jönnek újra
a helyszínre a GE szakemberei,
hogy a segítségükkel elvégezzék
a még szükséges beállításokat
és irányítástechnikai szempontból lezártnak tekinthessék a beruházást. A gyárvezető szerint
március első felében sor kerülhet a végső teljesítménytesztre.
Ezzel párhuzamosan, a normál
napi üzemmenetre felkészülve
már elindult a szükséges tartalék alkatrészek beszerzési folyamata, folyamatban van az irányítópult átalakítása is, amely csak a
nyári nagyjavítás alatt fog befejeződni. Tervezés alatt van a hidraulikus helyiség szellőzése is és
emellett a hosszú távú, biztonságos működtetéshez szükséges kisebb műszaki átalakítások,
módosítások megoldása is napirenden van.
Sz. I.
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Gyári élet

Gépdoktorok a gyárban
Műszaki diagnosztika a karbantartásban
Amikor beléptem a
Karbantartási Igazgatóság
diagnosztikai osztályának
irodájába, ránézésre
is komoly, hordozható
műszereket láttam:
kamerát, több tízkilós
fémbőröndöket, ismeretlen
kütyüket, műszereket tartó
állványokat.
Akár egy televíziós szerkesztőségben is lehettem volna. Itt is
híradásokat készítenek, precíz,
objektív képet alkotnak, adatokat gyűjtenek és rendszereznek
a DUNAFERR területén található gépek állapotáról.
A négyfős csapatot Vajer Pál
vezeti. Lakatos szakmunkásként kezdett ’93 novemberében
a Meleghengerműben. Munka
mellett szerzett gépészmérnöki diplomát, amit még megfejelt néhány, a szakmához fontos
képzéssel.
– A karbantartás profitot
termel – hangsúlyozta bevezetésként, mielőtt munkájukról
4

beszélt volna –, az egész gyár
területén dolgozunk. – Részben
menet közben a termelő gépeket vizsgáljuk, másrészt a javításra leállított berendezéseken
végzünk lézeres beállítást vagy
valamilyen lézeres geometriai
mérést. Tervezett program szerint járjuk a műveket, mellette eseti méréseket is készítünk.
Pontos információt szolgáltatunk a gépek állapotáról úgy a
termelésnek, mint a karbantartóknak. Méréseink alapján elmondjuk, hogy a gépek állapota alkalmas-e a termelési tervek
teljesítéséhez, melyik alkatrész
meddig bírja, mikor érdemes leállni cserére. Egyrészt megbíz-

hatóbb így a termelés, másrészt
tervezhetőbb a karbantartás. A
villamos szekrények áramköri elemeinek vagy a tűzálló falazat munkatér felőli kopásának komplex ellenőrzése szinte
kivitelezhetetlen a termovíziós
technika nélkül. A rezgésdiagnosztikai vizsgálattal alkatrészszintű hibafeltárás válik lehetővé. A lézeres gépbeállítás pedig
egy nagyon fontos karbantartási

tevékenység. Eleinte bizalmatlanul fogadtak bennünket, hitetlenkedtek, hogy tényleg tudja-e a műszer, amit állítottunk
róla. Kicsit misztikus, hogy ráteszem a rezgésmérő műszer érzékelőjét a gépre, és megmutatja, melyik csapágyat kell kicserélni. Nem is hitték, aztán szétszedték, és tényleg. Lényegében
problémákat vizsgálunk, mérünk, véleményt alkotunk arról, amit találtunk, és javaslatot teszünk a szükséges beavatkozásra. Fontos a művi szakemberek véleménye is, hiszen
legjobban ők ismerik az adott
berendezéseket.
Műszereikről folytattuk a
beszélgetést. Dolgoznak rezgésmérő és analizáló műszerrel, termovíziós kamerával, lézeres tengelybeállító és geometriai mérőműszerrel, ultrahangos
falvastagságmérővel,
videoendoszkóppal és még néhány, számomra érthetetlen
funkciójú kütyüvel. Hamar kiderült számomra, hogy belelátnak a gépekbe, előttük nincs titok: összetett tudással pontos
diagnózist alkotnak.

– Például a gördülőcsapágyak rezgésdiagnosztikai vizsgálatával egyedileg azonosítható a sérült csapágy típusa,
és a sérült rész is döbbenetesen pontos diagnózist szolgáltat. Tapasztalatból ismerjük az
egyes alkatrészek típushibáit, de
mindennek ellenére néha mégis előfordul, hogy egy-egy gép
„nem olvasta a szakirodalmat.”
A megoldást az egzaktabb is-

a tüzeléstechnikán, 2006-tól
dolgozik a diagnosztikai osztályon. Rövid pályafutása tanulással telt, ő is halmozta a
diplomákat, mérnöktanár-gépészmérnök, környezetmérnök, diagnosztikai szakmérnök. Kevés szóval beszélt a
vasműről.
– Gyakornokként csapott le
rám a tüzeléstechnika, jó volt
ott is, tanulhattam. Az ipari diagnosztika pedig a szakma sava-borsa. Fontos a művekkel
való folyamatos jó kapcsolat.
Változatos, érdekes a munkám,
mindig jön valami, amivel még
nem találkoztam.

meretek, olykor pedig az élet
adja – kapcsolódott a beszélgetésbe Berzai Ferenc. – Jó alap az
ipari diagnosztikához a gépész,
géplakatos előélet – jegyezte meg. Kérte, írjam meg, hogy
ő már középiskolás korában,
majd a főiskolán is vasműs ösztöndíjas volt. 1996. február 12én kezdett a gyárban. Édesapja
a Szállítómű mozdonyjavító és
vasúti kocsijavító üzemének vezetőjeként ment nyugdíjba.

– A műszaki érdeklődés velem született. Édesapámnak
volt egy műhelye, ott bütyköltünk – beszélt a kezdetekről.
Munkatársai közbeszóltak, sorolták a végzettségeit. Az utóbbi években keresettek a jól képzett, tapasztalt mérnökök. A levegőben volt a kérdés, hogy
miért maradt a vasműben? –
Szeretem ezt a helyet, ahol élek,
Dunaújvárosban erős a műszaki
kultúra. Volt megkeresés, hívtak
fegyvermesternek, aztán motorkonstruktőrnek a GANZ Motor
Kft.-hez, de megbízhatóbbnak
gondoltam a DUNAFERR-t,
mint a kalandos felajánlásokat.
Néhány éve pedig csúcsszervezetnél dolgozhatok, közel világszínvonalú eszközökkel. A jó
diagnózis súlyos üzemzavarokat előz meg, akár emberéleteket ment. Érdekesek a folyamatos nyilvántartásból kirajzolódó
géptörténetek is, melyet Németh
Zsolt kollégám Access-ben fejlesztett. Időben látjuk a kialakuló hibákat, mielőtt azok magasabb szintre lépnének, üzemzavart okoznának.
Vajer Pál asztalánál a faliújságon található egy mottó. A
felirat azt üzeni olvasójának,
hogy az emberiség három alapvető felfedezése a tűz, a kerék és
a műszaki diagnosztika.

Sillinger Ferenc rangidős gépésztechnikus asztalán is találtam egy idézetet William
Gibbs McAdootól, miszerint:
„A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyőzni.” Több éve olvasgatja, bizonyára jó oka van rá.
Nyugdíjba készül, júliusban telik ki az ideje. ’69-ben kezdte
szakmunkás tanulmányait, ’72től dolgozik géplakatosként a
gyárban. Közben mestervizsgát
tett, gépésztechnikusi oklevelet szerzett. A Lemezalakítómű
karbantartó csapatát erősítette
korábban.

– Kaptam egy fülest 2008ban, hogy van itt egy szabad
hely, és tizenegy emberből engem választottak. Hogy miért nem korábban váltottam?
Gyáva voltam…
– Jó az öreg a háznál – erősítették meg szakmai tapasztalatának értékét kollegái.
– Van, hogy négyen körülálljuk a gépet – vette vissza
a szót Ferenc –, valami nyöszörgést hallunk, próbáljuk eltalálni, mi a hiba. A műszereket jól kiegészíti az érzékszervi diagnosztika, a szakmatörténeti rálátás – tette hozzá.

Munkatársai megerősítik: jól
ismeri a gépeket, nem okozhatnak neki meglepetést.
Megjegyeztem, hogy néhány
területen a vasműben találkoztam hatvan-hetven éves gépekkel is.
– Azokat úgy készítették,
hogy javíthatók, karbantarthatók, van bennük anyag – vette
védelmébe a megszolgált berendezéseket Németh Zsolt.
Ránézésre is fiatalember, a főiskola után, 2002-ben kezdett

Akár végszó is lehetett volna Zsolt utolsó mondata. Szá
momra nyilvánvalóvá lett, hogy
felkészült, összetett tudással
rendelkező, egymást jól kiegészítő szakemberek alkotják a
műszaki diagnosztika csapatát.
Épp elköszöntem volna, amikor rám kérdeztek, a hobbijuk
nem is érdekel? De igen, válaszoltam, ha az újság terjedelme engedi. Röviden elmondták,
hogy Vajer Pál a Rácalmás SE
vízisport szakosztályának szabadidős sárkányhajó csapatában
evez és gitározni tanul, Németh
Zsolt kispályán focizik a Mirage
csapatában, Berzai Ferenc motorkerékpárokat bütyköl és
épít, Sillinger Ferencnek pedig
a nyugdíj a hobbija. Ígérem, egy
másik alkalommal még visszatérek hozzájuk!
Kaszás Éva
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A Vasmű, mint mecénás
Egy különleges gyűjtemény
Köztudott a DUNAFERR
sokrétű szerepvállalása
a város életében, s
ezen belül különleges
kapcsolata a kultúrával.
A Vasmű épületeiben
őrzi mecénás múltját,
gondoljunk csak az
egykori kultúrtermére
vagy a Vasmű Klubra.
Az irodákban a gyárhoz
köthető műalkotásokat
láthatunk, a főbejáratot
értékes freskó díszíti,
az igazgatósági
épület főkapuja pedig
iparművészeti alkotás.
Friss szemmel tekintve, egy fiatal szakember számára igazi
kultúrtörténeti csemege az egykori Gyártörténeti Gyűjtemény
anyaga is. A dunaújvárosi születésű művészettörténész, Nagy

Annamária Kállai Ernő-ösztöndíjjal az elmúlt évben a gyár kapuján belüli kulturális értékeket kutatta, ezekben a hetekben
rendszerezi az összegyűjtött
anyagot. Kutatómunkájáról be-

Szabó Lajos festménye

szélgettünk a fiatal szakemberrel. Érdekelt, hogy a harmincéves művészettörténészt miért
foglalkoztatja a Vasmű művészetpártolása?
– Most még lehet kutatni, mert fellelhetőek a dokumentumok, adatok – válaszolt
röviden.
– Ma még elérhetők az emberek, akik gyáron belül a művészekkel kapcsolatot tartottak,
a műtárgyakkal foglalkoztak.
Megkereshetők az érintett művészek is, bár sajnos többen elhunytak az elmúlt években.
Egresi Zsuzsa: Csipkelovag

Móder Rezső: Mikrokozmosz
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Hozzátette,
hogy
a
DUNAFERR egy olyan gyár,
ahol nyomon követhető egy
múltbéli vállalati mecenatúra,
ami napjainkig átível. Most különösen aktuális ez a téma, hisz
századunkban kiváló példákkal találkozhatunk külföldön és
Magyarországon egyaránt. A
kutatással az volt a célja, hogy
legyen egy átfogó kép a támogatás gyakorlatáról, arról, hogy
személy szerint kiket támoga-

tott a vállalat, és
ők milyen helyet
töltenek be a magyar kortárs képzőművészetben.
Kitértünk
a
még
fellelhető gyártörténeti
dokumentumokra, tárgyakra. Jelenleg még
nincs digitalizálva az archívum,
így Annamária az
üzemi újság, az
Üst régi, nyomtatott lapszámaiból
remélt információkhoz jutni.
– Kaptam egy
listát a nyilvántartott
műtárgyakról és több
interjú is készült
a kutatás kapcsán. Tapasztala
taimról az első
dolgozatokat elkészítettem.
Hamarosan befejezem a táblázatot, amelyben
az alkotókat és a
műveket összehasonlítható módon szerepeltetem. Ezt követően dolgozom fel
az interjúkat.
Az már a
munkám jelenlegi fázisában is
látszik, hogy egyedülálló, értékes gyűjtemény jött létre a gyárkapukon belül. Fontos a gyűjtemény országos kultúrpolitika
szempontjából, de már önmagában a léte is az.
Meg kell jegyeznem még,
hogy rengeteg segítséget kaptam
kutatómunkámhoz
a
Vasmű jelenlegi és volt munkatársaitól, amiért köszönettel
tartozom.
K. É.

Elindult a vállalat
új karrierportálja
Gyere a DUNAFERRhez! Elég edzett vagy hozzá?
Az interneten is aktívan
keressük az új kollégákat,
és még sohasem volt ilyen
egyszerű a DUNAFERR-hez
jelentkezni: elég néhányat
kattintani azoknak,
akik elég edzettnek érzik
magukat az acéliparhoz.
Az új év beköszöntével elindult
a DUNAFERR új karrierportálja, a www.gyereadunaferrhez.
hu. A weboldal segíthet, hogy
ne csak az acélipari versenyben, de a munkaerőpiacon is
tartani tudjuk a lépést és megtaláljuk a legmegfelelőbb kollégákat.
A honlapon az aktuális állásajánlatok listája mellett szerepel a hozzájuk elvárt végzettség, a munkarend, és mindaz,
amit a társaságcsoport kínál.
Jelentkezni egyszerűen és gyorsan lehet: elég megadni a nevet,
az e-mail-címet és a telefonszá-

mot, önéletrajzot sem kell minden esetben küldeni.

A munkatársak fotói
köszöntik
az érdeklődőket
A honlap különlegessége, hogy
a DUNAFERR munkavállalói
szerepelnek a fotókon. Szeretnénk ezúton is megköszönni
az érintett dunaferres kollégák
együttműködését az állásportál
elkészítésében, melynek révén
egy modern, színvonalas és informatív weboldalt tudtunk létrehozni.
Reméljük, hogy a reménybeli kollégák számára nemcsak az
állások listája lesz egyértelmű,
de az életből vett képekből az is
kiderül, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező gyárban
kezdhetik meg acélipari karrierjüket, ahol a fém megmunkálásának ősi mestersége nemcsak
a XXI. század technológiájával,

hanem egy összetartó közösséggel is párosul.
A DUNAFERR számunkra több, mint egy átlagos munkahely: a vaskohászati vertikum
az ország egyik legrégebbi gyára,
generációkon átívelő karrierek,
barátságok, történetek vállalata.
A legtöbben nem csupán kollegiális, de baráti viszonyban dolgozunk együtt, elismerve egymás
szakmai tudását, teljesítményét.
Ez nemcsak a mindennapokban
érezhető, hanem olyan kiemelt
alkalmakkor is, mint a nyári
Vasas- és Kohásznap, amely az
évek során Dunaújváros egyik
legnagyobb szabadtéri rendezvényévé is vált.

Gyorsítósávban vagyunk
Ha valamikor, most igazán érdemes a DUNAFERR-hez jelentkezni. A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő
társaságcsoport rég nem látott

jó évet zárt 2017-ben. Az árbevétel közel 40 százalékkal, a külpiaci értékesítés majdnem 60
százalékkal haladta meg az egy
évvel korábbit, és a cég 2008 óta
először volt nyereséges. Várhatóan 2018-ban is folytatódott a
javuló tendencia, vagyis a vállalat fejlődött, az acél iránti kereslet a piacokon töretlen és folyamatosan szükség van új, jól
képzett szakemberekre.

Oszd meg Te is!
Ossza meg Ön is!
A toborzásban a már a
DUNAFERR-nél dolgozó munkavállalók is segíthetnek azzal, ha megosztják az új honlap
(www.gyereadunaferrhez.
hu) elérhetőségét ismerőseik körében a közösségi médiában, vagy meghívják őket, hogy
kedveljék a portál Facebookoldalát
(www.facebook.com/
gyereadunaferrhez). Az állásportál és az ott található információk segíthetik akár családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket,
hogy munkát találjanak társaságcsoportunknál, ezért is ajánljuk szíves figyelmünkbe. Köszönjük, ha ezzel is támogatják a
vállalatcsoportunkat!
RMS és HR Igazgatóság

2019. január
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Kerítésen belül,
kaputól kapuig
Kiváló kollégánk
Az ISD DUNAFERR
Zrt. Kiváló Dolgozója
kitüntetést vehette át
Klein Pál kollégánk a
tavalyi év végén, a vállalat
évzáró rendezvényén.
A decemberi
lapszámunkban megjelent
rövid méltatásból annyi
derült ki, hogy az RMS
és HR Igazgatóság
eszközgazdálkodással
foglalkozó szervezetében
telephely-gazdálkodással
foglalkozik, osztályvezetői
beosztásban.
A szűkszavú megnevezés szerteágazó tevékenységet foglal össze. Talán fel sem tűnik a

hogy
telephely-gazdálkodó
legyen. Érdekelt, hogy mi az
eredeti szakmája, mi hozta a
Vasműbe, mi tartotta itt?
– Mielőtt főiskolára mentem, egy évet már dolgoztam a
Vasműben, 1978-79-ben szintén vasműs szüleimet követve.
A természetközeliség, a szabadság miatt választottam a földmérő szakmát, a diploma megszerzése után mégis „visszazártam magam” kerítések közé.
Geodétaként, a szakmámban
kezdhettem 1982 szeptemberében az akkori DFK-nál – beszélt a kezdetekről, majd érintett minden területet, ahol dolgozott vasműn belül. Gépészeti
ismereteit ugyanúgy haszno-

mindennapokban, hogy a gyáron belül utak vezetnek, közvilágítás működik, parkosított
zöldfelületek vannak, tűzcsaphálózattal és talajvízszintmérő
kutakkal. Munkájáról beszélgetve vált nyilvánvalóvá, hogy
sokrétű és összetett feladatok
jutottak Klein Pálnak. Még az
évszakok is befolyásolják teendőit, télen többek között a
hó eltakarításáról, míg nyáron
a fű kaszálásáról kell gondoskodnia.
Pályaválasztáskor
aligha jut eszébe egy fiatalnak,

síthatta, mint geodéziai tudását. Különösen érdekelte a
Mérnökiroda tevékenységének
keretein belül a gyár közműtérképének elkészítése, digitalizálása. Kihívásokban és sikerélményekben egyaránt gazdag volt az ipari geodéziai tevékenység is, mellyel kapcsolatos
aktív társadalmi munka eredményeként 2017-ben a Fejér
Megyei Mérnöki Kamara alelnökének választották.
– Munkámat mindig is kettőség jellemezte, a napi feladatok mellett ott volt az ipa-
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ri geodézia, szakmailag azzal
foglalkozhattam, ami igazán
érdekelt. Időről időre adódott
egy lehetőség, egy újabb kihívás, ami a DUNAFERR-nél
tartott. A tanulást is támogatta
a vállalat, még a Szállítóműnél
dolgoztam, amikor megszereztem a mérnökgeodéziai szakmérnöki végzettséget. Később
mérnökközgazdász diplomát
szerezhettem, majd beiskoláztak minőségügyi szakmérnöki
képzésre is.
Beszélgetésünkben visszavisszatérő elem volt Klein Pál
természettel való különleges
kapcsolata. Még a Bánkiban,
diákként szervezte meg az első
hegyi túrákat, amelyekre azóta
is időt szakít. A völgyeket biciklivel járja be, a Duna forrásától egyik évben tizenegy nap
alatt tekertek hazáig szintén
vasműs öccsével és barátaikkal.
– Mindenki szinte mindent
meg tud csinálni, amit szeretne,
csak alaposan fel kell készülni
rá – magyarázta el „sportolói”
hitvallását. Szavaiból kitűnt,
hogy jól ismeri saját fizikai és
mentális határait, ezek keretei
közé tereli túravágyait.
Nem maradhatott ki beszélgetésünkből a család sem,
tanár felesége kertszeretete, s felnőtt lányainak említése sem. Lányai nem követték
édesapjukat a gyárba, az idősebb egy ruházati áruház vezetője, a fiatalabb terápiás lovagoltatással, lovas oktatással
foglalkozik.
A munkát érintő témák
után még sokáig beszélgettünk Pállal a természetről, s
benne az ember helyéről. Úgy
gondolom, egy későbbi lapszámunkban mindenképpen
érdemes lesz beszélgetni vele
különleges túráinak élményeiről, tapasztalatairól is.
K. É.

Az ISD DUNAFERR kiemelt
rangú elismerése a
Borovszky-díj, amely
a vállalatcsoport
szempontjából
meghatározó gazdasági,
műszaki, fejlesztési
munkáért, vezetői
tevékenységért
adományozható.
A díj tavalyi kitüntetettje Kustor József lett, aki több
mint negyven aktív vasműs év
után néhány hónapja már a pihenés időszakát élvezi. A DUNAFERR eredményességéhez
nagyon sok mindennel hozzájárult az a gazdag szakmai életút, amely 1977-ben kezdődött
meg a vállalatnál.

Az első évek a gyárban
Kustor József Debrecenben
született 1955-ben. Mint mesélte, a családjukban nem volt
előzménye a műszaki pályának, ő mégis gépipari szakközépiskolába jelentkezett, majd
ezt követően a Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán „találta magát”, ahol az előzetes terveivel
szemben nem a gépész, hanem
a kohómérnöki képzést kezdte meg. Nagyon jó összetételű, erős tankörük volt, a főiskolás évek alatt a Dunai Vasműt,
a várost és a kohász szakmát is
megszerette. A sikeres főiskolai államvizsgát követően 1977.
augusztus 10-én kezdett a Dunai Vasműben dolgozni. Frissen végzett fiatal mérnökként
elment a martinüzembe olvasztársegédnek, hogy minél jobban megismerje az acélgyártás
technológiáját. Akkorra már eldőlt, hogy ő is bekerült az épülő
konverterberuházás kezdő csapatába, ami szakmailag nagy kihívást jelentett. Másfél év katonaság következett ezután, majd
ismét egy rövid időszak a martinban. 1980 őszén egy kéthónapos oroszországi tanulmányúton készültek fel a konverter
indítására, innen visszatérve a
gyár folyékony fázisának máig
meghatározó termelési egységét előkészítő beruházás ko-

Kustor József lett a 2018-as év
Borovszky-díjasa
Elkötelezettség és felelős döntések
moly feladatokat adott a szakembernek. 1981. szeptember
1-től a konverterüzem műszakos üzemvezetőjeként kezdett
el dolgozni az új üzemben.

Kulcspozícióban
a termelésirányításban
A konverteres és a martin
acél
g yártás, valamint a folyékony
acél
folyamatos
öntési technológiájának harmonizálása, a termelési volumen maximalizálása és a
leöntött acél egyenletes és
továbbfeldolgozási igényeket
kielégítő minőségi paramétereinek biztosítása nagy szakmai kihívást jelentett a nyolcvanas évek második felében.
Kustor József szakmai tudásával, higgadt személyiségével,
racionális döntéseivel képes
volt áthidalni azokat a nehézségeket, amelyek a mindennapi munka során felmerültek.
Mindezen készségek birtokában az Acélmű vezetése 1985.
június 1-től műszakos termelésvezetőként számított a
munkájára, majd 1988. március 1-től a konverterüzem irányításával bízták meg, 1991.

március 1-től pedig az
Acélmű termelésirányítási vezetője lett.
Később már a teljes
alapvertikum termelésének „szálai” futottak ös�sze a munkájában, amikor 1996. május 1-től felkérték az Acélművek Kft.
szervezetében a vállalat
tömörítvény-, nyersvas-,
acél-, és melegen hengerelt szalag termelése, valamint a meleghengerműi
kikészítés operatív irányítására. Legjobb képes- A Borovszky-díj tavalyi kitüntetettje
ségei szerint több mint Kustor József
húsz éven keresztül végezte ezt a munkát, s végül a mákra, melyek adott szituáciTermelésirányítási Igazgatóság óban a lehető legjobbak volszervezetében fejezte be aktív tak. Az alaptechnológiák mellett részletekbe menően mindig
pályafutását.
Az évek, évtizedek alatt vál- „képben volt” az aktuális értétozott a vezetők, a tulajdono- kesítési vagy logisztikai adottsok személye, változott a válla- ságokkal, lehetőségekkel, problati szervezeti struktúra is, de lémákkal kapcsolatban is.
ő mindig készen állt arra, hogy
legjobb tudása szerint megvála- Dolgos évtizedek után
szolja az éppen aktuális kérdé- megérdemelt pihenés
seket és végrehajtsa a sokszor Kustor József a Dunai Vasmű
lehetetlennek tűnő kéréseket is. mellett élete párjának, IlonáTöbb évtizedes tapasztalattal a nak is szinte azonos időben,
háta mögött, olyan megoldáso- több, mint negyven éve kötekat vázolt a felmerülő problé- lezte el magát. Két felnőtt lányuk közül Mariann követte édesapját a
gyárba, történetesen ő is a
Termelésirányítási
Igazgatóságon dolgozik,
Anita pedig a kereskedelemben
találta meg a hivatását. Két lányunoka, Dorina és
Izabella teszi még
szebbé riportalanyunk napjait, aki
mosolyogva jegyezte meg, hogy egyszer
volt egy macskájuk,
még az is lány volt…

A gyárban eltöltött évtizedek után ma már a pihenésé a
főszerep, mostanában lett több
ideje az ország távolabbi részeiben élő családtagokkal a kapcsolatok ápolására, az olvasásra, a horgászatra és az utazásokra, fürdőlátogatásokra is
a családdal, barátokkal, és az
évenkénti kerti összejövetelekre a volt kollégákkal. Meg
persze az emlékek felidézésére. Kustor József vasműs pályafutása minden időszakából
tud olyan momentumot említeni, amire szívesen emlékszik
vissza. Ahogy mondja, műszakos vezetőként a műszakba
járó kollégák összetartása, segítőkészsége, vagánysága a legkedvesebb emléke. A konverteres időszakból a javarészt fiatalokból álló csapat munkabírása,
lendületessége, a minden problémát megoldani akaró kreativitás maradt leginkább emlékezetes számára. A termelésirányításban dolgozva pedig
a nehéz helyzetek megoldását
követő megnyugvás, a felelős
döntések után következő pozitív visszaigazolások sokasága töltötte el leginkább jóleső
érzéssel.
S hogy róla mit gondolnak egykori kollégái, vezetői?
Azt tökéletesen visszaadják
a Borovszky-díj átvétele kapcsán elhangzott méltatásban
leírt gondolatok: „A vállalat
élő szervezetének szíve és motorja volt. Szorosan tartotta a
gyeplőt, de mindig kért és mindig megköszönt. Ezáltal válhatott a művi termelésirányítók és kollégái körében is elismert vezetővé. A legelkeserítőbb időszakokban is igyekezett kollégáit motiválni és
felemelni kimeríthetetlennek
tűnő életigenlésével és előretekintő optimizmusával.”

Sz. I.
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Múlt és jövő

Programok a napi munkához
Kiváló kollégánk
Rendszerint több
évtizedes pályát ismernek
el a cégek a Kiváló
Dolgozó kitüntetéssel.
Azért akad kivétel is;
a több tapasztalatot és
ősz hajszálat birtokló
kitüntetett dunaferresek
csapatába december 14-én
bekerült egy fiatalember
is, Kovacsik Tamás, az
RMS és HR Igazgatóság
munkaerőgazdálkodási
főosztályának szakértője.
Az elismerés kapcsán szakmáról, munkahelyről, feladatokról, sikerélményekről beszélgettünk. Néhány mondat után
kiderült, hogy Tamás „kilát” a
monitor mögül, érdeklik az emberek, figyel kollégái munkájára, az általuk felvetett megoldási
lehetőségekre. Persze, ő sem informatikusnak született.
– Akkor kezdődött a
számítástechnika egy új korszaka, amikor kisgyerek voltam. Egyre könnyebben vált elérhetővé a személyi számítógép a háztartásokban is. Talán
tudatos szülői lépés, talán a
sors akarta így, de belenőttem a
szakmába. Először még játékra,
szórakozásra kaptam szüleimtől egy Commodore 64-es gépet, amelyen aztán rövid időn
belül elkészült az első programom is. Persze nem kell egy kisiskolás gyermektől sokra számítani, de így is nagy büszkeséggel és örömmel töltötte el a családomat. Én azt hiszem, innen
gyökerezik a szakma szeretete.
Ezekkel az autodidakta módon
szerzett ismeretekkel – mondhatnám – az általános iskola számítástechnika óráin már
nem kellett a billentyűket keresnem. Számomra fontossá vált,
hogy a szakmai tárgyakban jó
jegyeket szerezzek, sokszor jóval több, szinte már presztízskérdés volt a kiváló eredmény.
Valószínűleg ez is közrejátszott
abban, hogy mind a középisko10

lai, mind az egyetemi felvételt
egy-egy szakmai versenyen elért
rangos helyezésnek köszönhettem. Eközben az oktatási rendszer és a szakma is átalakulóban
volt. Az egyetemi tanáraimnak
hála megértettem, hogy az általános informatikusképzés már
kevésbé keresett, specializálódni kell és elmélyedni egy-egy
szakterületben, hogy erős szakmai potenciállal rendelkezzem.
Megfogadtam a tanácsukat, és
magam hoztam a témát a diplomához, így lett egyben az első
munkám is egy webes oldal és
az ahhoz kapcsolódó irodai alkalmazások rendszere.
Tamás informatikusként arra
törekszik, hogy a kollégái munkáját megkönnyítse a számító-

nál új bérkategóriarendszer került bevezetésre. A Személyzeti
Igazgatóság számára komoly kihívást jelentett a munkavállalók adatainak valós idejű elemzése, ezért informatikai megoldásra, célszoftverre volt szükségük. Elbeszélgetést követően
megkaptam a bizalmat és lehetőséget, hogy alkothassak egy
olyan szoftvert, ami megkön�nyíti az igazgatóság munkáját.
A program és természetesen
az új bérrendszer is elkészült.
Ezt követően kaptam felkérést
és lehetőséget az igazgatóságtól, hogy áthelyezkedjek és napi
szinten aktívan segítsem a munkát. Természetesen nem csupán
programírásból állnak a feladataim. Segítem a vezetés mun-

gép segítségével. Meghallgatja
és könnyen meg is érti, mit szeretne a felhasználó, és igyekszik
az ő fejével gondolkodni. A vasműben végzett munkájáról és
múltjáról kérdezem.
– 2006. január 12-én pályakezdőként kezdtem a Vasmű
ben. A szállítóműnél üresedés
volt főmunkatársi pozícióban, a
feladat az akkori VAKÖR rendszergazdai felügyelete mellett
a művi informatika ügyes-bajos gondjainak megoldása volt.
A következő évben szervezeti
átalakítás történt, és a vállalat-

káját a rendszerint komplex elképzeléseknek megfelelő adatok feldolgozásával, elemzésével. Részt veszek a rendszeres
adatszolgáltatások feladataiban,
javaslatokkal, ötletekkel is
igyekszem könnyíteni a mindennapokban felmerülő problémákat. Az évek során természetesen közelebb kerültem a HRszakma informatikai kihívásaihoz, és a vállalat IT-hátterének
fejlődésével sikerült több folyamatban is jelentős fejlesztéseket
véghez vinni. Azt gondolom,
hogy az olyan programoknak,

mint például a SZETOR (vagy
MINOR), sikeressége nem
csak rajtam múlott. A felvetett
problémákra általában igyekeztem több megoldást is hozni, így maga a felhasználó választhatott, hogy mi lenne a számára legmegfelelőbb. – vezetett be az informatika gyakorlati, emberközeli oldalába Tamás.
Természetesen minél szélesebb
körben használják a programot,
annál nehezebb mindenkinek
egyformán jót alkotni, de a vasmű egy jó közösség ilyen téren
is. Megértik, ha akár törvényi,
akár technikai korlátok szabnak
határt a programoknak.
– Ez így érdekes munkanapokat takar. Mégis adódik a kérdés,
hogy miért pont a DUNAFERR-t
választotta, és miért maradt,
hisz keresett szakmája van?
– Valóban keresett szakmám van, az itt eltöltött több
mint tíz év tapasztalat pedig már önmagában is értékes,
ámde nincs túl sok ilyen munkahely. Egy kifejezetten programfejlesztéssel foglalkozó vállalatnál nagy valószínűséggel nem tudnék ennyire szabadon alkotni, hiányozna ez
a fajta szabad kezű „művészi”
ág, ami sok örömet ad nekem.
Mindemellett pedig ez biztosítja, hogy egy megoldás a lehető
legjobban illeszkedjen az itt felmerülő igényekhez.
Beszélgetésünkben szó esett
még a szakmai sikerélmények
mellett a családról is, az éjjel három órakor ébredő 15 hónapos
kisbabáról, az önkéntes munkát
is végző párjáról.
Azt már csak magamban jegyeztem meg a végén, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet
kettes számrendszerben megfogalmazni, mint ahogyan Tamás
végszavát sem:
– Izgalmas és felelősségteljes
a munkám, és a kollégákkal kialakult viszony is itt tartó erővel bír.
K. É.
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A szakmaiság erősítése,
a hagyományok őrzése
Komoly gondolatok egy vidám szakestély margójára
Az OMBKE Vaskohászati
Szakosztálya dunaújvárosi
szervezetének XXIV. Szent
Borbála Napi Kohász
Szakestélyén köszöntőt
mondott az Országos
Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület tavaly
megválasztott elnöke,
dr. Hatala Pál, akivel a
rendezvényen készült
alábbi beszélgetésünk.
A szakestélyek menetének
fontos eleme a „Komoly pohár”
köszöntő beszéd, amelyet szándéka szerint old a „Vidám pohár” elmondása. A dunaújvárosi
szervezők az egyesület új elnökét kérték fel ez előbbire, aki intelmeivel kissé meglepte hallgatóságát.
– A szokásostól szigorúbb
hangvételt ütött meg az egyesület vas- és fémkohászai elé
kiállva. Mi ennek az oka?
– A százhuszonhat éves
egyesület sok viszontagságon
ment keresztül a világháború
előtt és után, de napjainkban
sem sokkal könnyebb a helyzete, amikor felborulni látszik sok
minden. A szakmaiság, az ös�szetartozás, a hazaszeretet a jelszava az egyesületnek, de sajnálatosan egyesek ezt sokszor szabadon értelmezik. Segítenünk
kell mindannyiunknak megtalálni a selmeci hagyományok
méltóságának, továbbélésének
megfelelő módját.
– Elindította a szervezet
megújulására irányuló programot. Melyek a kiindulási pontok
és mi a változtatás célja?
– Egyesületünk 1892-ben
jött létre, érthető, hogy nem lehet ugyanúgy élni és működni,
mint akkor. Nem lehet ugyanazon célok felé törekedni.
Harminc évvel ezelőtt mennyire
örültünk a fax megjelenésének,
ma már nem használjuk. Mint

ahogyan ma már senki sem videózik az okostelefonok korszakában. Az egyesület négyéves
intervallumokban
gondolkodik, szakosztályonként olyankor új elnökséget és vezetőséget választ. Ezt meg lehet hos�szabbítani kétszer négy esztendőre, de nem szabad engedni,
hogy tizenévekig legyen ugyanaz a személy egy beosztásban,
hiszen elfáradhat, belefásulhat.
Azokat kell megválasztani és
azokat kell hagyni dolgozni, akik
tenni akarnak az egyesület továbbélésért. Nem elég csupán a
hagyományokat ápolni, a szakmaiságot meg kell tartani, meg
kell erősíteni! Meggyőződésem,
hogy ez az életkortól független,
sokkal inkább az ember habitusa
számít abban, hogy alkalmas-e
egy munkára, vagy sem. Nem
biztos, hogy csak a fiatalítás a lényeg, persze fontos. Az egyetemen 1976-ban csak kohászból
hatvanhárman végeztünk, most
pedig tizenvalahányan végeznek,
és már a nevük is megváltozott
anyagmérnökre. Milyen érdekes
az is, hogy a Miskolci Egyetemen
és más hazai egyetemeken vannak más, nem a selmeci utódszakmák képviselői, akik hűen
őrzik és betartják a selmeci szellemet, elkészítik a mai kornak
megfelelő egyenruháikat, erősítik a szakmai összetartozásukat. Ez dicséretes, nem megakadályozni, hanem támogatni kell
ezeket a törekvéseket.
– Említette, hogy ma is dolgozik még vagy ezer volt egyesületi tag, akik kikerültek a rendszerváltáskor az iparágainkból.
Ózdon e lelkes tagjaink, a megváltozott körülmények ellenére
újjáalakították a Vaskohászati
Szakosztály ottani helyi szervezetét. Precedensértékű ez a
kezdeményezés?
– Az ipari háttér ma is megvan az ország számos részén.

Bár a korábbi tevékenység is
lecsökkent, de az akarat megvan az együvé tartozásra. Egy
másik példa: több egyetemen,
például az Óbudain, a Szent
István Egyetemen, a Budapesti
Műszaki Egyetemen a selmecbányai hagyományokat annak
ellenére átvették, hogy nem
utódai az egykori akadémiai
karoknak. Hűen gondozzák az
akadémiai örökséget, képesek
ezzel a hagyományrendszerrel tartást adni a hallgatóiknak,
egyben tudják tartani az ifjúságot. Mivel az OMBKE egy nyitott szervezet, tagja lehet bárki,
aki elfogadja és betartja az alapszabályban foglaltakat.
– Az országos egyesület legnagyobb létszámú, igen aktív szervezete a dunaújvárosi.
Beszédében a helybélieket újfajta programok szervezésére is
biztatta.
– Azt javasoltam, hogy gondolják végig, mi mindent lehet még csinálni, ami az együvé tartozást, az egyesület és a
szakma jobb társadalmi elfogadását eredményezi. Tatabányán
megszűnt a bányászat, mégis
erősen együttműködnek az érdeklődők és a hagyományrendszert elfogadók, ápolni akarók.
A középiskolásoknak például
meghirdették a „Ki tud többet
Selmecbányáról?” vetélkedőso-

rozatot. Ez egy sokfordulós, egy
év alatt lezajló programsorozat,
amely végén a győztesek, 25-30
fő jutalma, hogy részt vehetnek
Selmecbányán a szeptemberi
szalamander felvonuláson. Vagy
egy másik példát említek. Most
lépett be az egyesületbe egy orvos, akinek édesapja a Csepel
Művekben dolgozott egész életében, és a doktor úr elmondta, mennyire tetszett neki gyerekként, hogy az ő apja milyen
szeretettel, odaadással beszélt
a selmeci hagyományokról, milyen büszke volt arra, hogy ő is
részese lehet ennek az örökségnek. Szeretné ő is jobban megismerni ezt a világot.
– Hogyan érezte magát a
mostani szakestélyen?
– Köszönöm jól, bár zavart,
hogy a mellettem ülő fiatalok
többet beszélgettek, mint énekeltek. Valószínűleg ez azért
van, mert nem ismerik elég
jól a dalokat. Kiváló teljesítmény volt Tóth László „Vidám
pohár” köszöntője, és kifejezetten tetszett a 92 eszendős
Farkas Lajos hozzászólása
Mikoviny Sámuelről. Annál is
inkább, mert idős dr. Kaptay
Györggyel az előadó által említett Átal-ér túraútvonalon én
is végigeveztem 1990-ben kenuval, a Tatai-tótól elindulva, Almásneszmélynél megérkezve a Dunához. Lajos bácsi és Kaptay György egyetemi
társak voltak Sopronban. Az
Átal-ér egy, Mikoviny által tervezett és létrehozott mesterséges csatorna, és arra hivatott,
hogy ha túl sok a víz a Tataitóban, le lehessen engedni a
csatornán keresztül a vizet
a Dunába. Figyelmesen hallgatta a közönség az előadást.
Fegyelmezett, jó szakestély
volt: becsülettel helytálltak a
dunaújvárosiak!
Szente Tünde
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A klímavédelem mellett az ipari
munkahelyek megtartása is fontos
Kerekasztal-beszélgetés az emissziókereskedelemről
A klímavédelem élharcosa
a világban az Európai Unió.
A szervezet töretlenül
bízik az üvegházhatású
gázok kibocsátásának
csökkentése
érdekében bevezetett
emissziókereskedelmi
rendszerben.
Azonban a 2005 óta működő gazdasági szabályzóeszköz
hosszú évekig nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, hiszen a világ üvegházhatású gáz
(ÜHG)-kibocsátása még mindig növekszik. Ezért az Európai
Unió a 2021-től induló kereskedési időszakra vonatkozóan jelentős változtatásokra szánta
el magát, melynek hatásai már
napjainkban is érezhetőek.
Mindezek okán a Magyar
Vas- és Acélipari Egyesülés
(MVAE) a közelmúltban szakértők meghívásával kerekasztal-beszélgetést szervezett, ahol
a tagvállalatok első kézből kaphattak információt a szakminisztérium képviselőjétől, valamint egy gazdasági szakembertől. Cikkünkben a rendezvényen elhangzott gondolatok, információk összefoglalóját
közöljük.

Emissziókereskedelmi
„gyorstalpaló”
Az emissziókereskedelem egy
gazdasági eszköz az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése érdekében. Minden ipari kibocsátó részére meghatároznak kibocsátási mennyiségeket (úgynevezett
kvótát, vagy egységet) egy évre
vonatkoztatva. Az egyszerűség
kedvéért példaként vegyünk egy
olyan kibocsátót, aki 100 egységet bocsáthat ki. Ha többet bocsát ki, tegyük fel 120 egységet, akkor a különbözetet, azaz
a 20 egységet meg kell vásárol12

nia a piacról. Amennyiben pedig kevesebbet bocsát ki, például 90 egységet, akkor a maradék
egységét, azaz 10 egységét eladhatja a piacon. Az egységek
árát pedig a piacon lévő egységek mennyisége határozza meg.
Azaz, ha sok eladásra kínált egység van a piacon, akkor az egységek ára csökken, illetve fordított esetben növekszik. Ebből
látható, hogy ha olcsó az egységek ára, akkor a kibocsátók
nincsenek kényszerhelyzetben
a kibocsátás csökkentése érdekében, hiszen olcsón meg tudják venni a kibocsátási egységet
a piacról. Azonban, ha magas az
ár, akkor jobban járnak, ha kibocsátás-csökkentési beruházást hajtanak végre. Tehát az
emissziókereskedelmi
rend-

szerrel a kibocsátók arra vannak kényszerítve, hogy minél
alacsonyabb legyen a kibocsátásuk, hiszen így csökkenteni tudják a termelési költségüket.

Komoly erőfeszítésekre
kényszerülnek
az acélgyártók
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy
a világ növekvő szén-dioxid-kibocsátásáért elsősorban nem
az Európai Unió a felelős, mégis komoly lépéseket tesz a kibocsátás csökkentésért. Továbbá
az EU ÜHG-kibocsátás csökkentésére kialakított emisszió
kereskedelmi rendszere külső beavatkozás nélkül egyelőre
nem életképes, valamint a rendszer tervezett fejlesztését köve-

tően a 2030-ig tartó kereskedési
időszakban igen komoly erőfeszítéseket követel majd meg a
termelő vállalkozásoktól. Miközben a termelőknek a rendszer okozta piaci hátránnyal is
szembesülniük kell, hiszen ezek
a szabályok nem vonatkoznak
az EU határain túli kibocsátókra, ami abszolút igaz az acéliparra, hiszen a világ és az EU
acélpiacát is elárasztják az EU-n
kívül előállított acéltermékek.
Az
emissziókereskedelmi
rendszer (EU ETS) megerősítéséhez magasabb kibocsátási kvótaárakra van szükség, ugyanis az alacsony ÜHGkibocsátási árakat a termelők,
vagyis a kibocsátók könnyedén
kigazdálkodják, annak költségét beépítik a termékük árába, azaz nem lesznek érdekeltek
a kibocsátás csökkentésében.
Azonban a magas egységárat
már nehezebben tudják érvényesíteni, és így rákényszerülnek az ÜHG-kibocsátás csökkentésére. A szakemberek tonnánként körülbelül 30 euróra
becsülik azt az értéket, amelynek esetében a termelők már inkább beruházásban gondolkoznak, mintsem kvótavásárlásban,
feltéve, ha ez az érték hosszú távon jelentkezik.
A kvóták árának növekedését jelen esetben csak úgy lehet elérni, ha a piacon lévő egységek mennyiségét csökkentik.
Tehát a 2021-től tervezett időszakban olyan szabályokra lesz
szükség, amelyek hatására csökken a kiosztandó ingyen egységek mennyisége, sőt az hatással
van a már piacon lévő egységek
mennyiségére is.

Változások
a kvótakereskedelemben
Kibocsátási egységek árának változása a 2018. év második felében

Az Európai Unió politikusai 2017 végén áldásukat adták azokra a megszorításokra,

amelyekkel reményeik szerint
elérhetik majd a piacon lévő
egységek csökkenését, ezáltal az
árak növekedését és amelyeknek
a kidolgozása, finomítása jelenleg is folyamatban van.
Az úgynevezett szénszivárgási listában szereplő ágazatok
100%-os szinten kapnak ingyenes kiosztást 2021-2030 között,
ide tartozik az acélipar is, azonban a listában nem szereplő ágazatok részére fokozatosan csökkentik, majd 2030-tól meg is
szüntetik a kiosztást a távhőtermelés kivételével. A szénszivárgási listában azok az iparágak
szerepelnek, amelyek „könnyen”
kitelepíthetők Európából, tehát
nincsenek helyhez kötve mondjuk egy fogyasztóhoz. Ilyen például a vegyipar, vagy akár az
acélipar is. Azért hívják szénszivárgásnak, mert amennyiben
egy üzemeltető kitelepíti az üzemét az emissziókereskedelem
hatálya alá nem eső országba,
azaz az Európai Unión kívüli országba, akkor igaz, hogy az EU
összes kibocsátása csökken, de
a világ kibocsátásában nem jelent csökkenést. Ezért azok a kibocsátók, amelyek a szénszivárgási listában szereplő iparágak
részére termelnek például hőt,
azok ingyen egység formájában
támogatást kapnak a termelési szintjüknek megfelelő mértékig. Ennek köszönhetően nem
nő sem a kibocsátó, sem pedig
a fogyasztó vállalkozás költsége
sem, tehát nem lesz érdekelt az
üzem kitelepítésére.
A
kerekasztal-beszélgetés
résztvevőinek együttes véleménye volt, hogy Földünk jövője érdekében rendkívül fontos a
klímavédelem és ebben üdvözlendő az Európai Unió törekvése, azonban nagyon fontos lenne, hogy mindeközben ne hagyják figyelmen kívül az iparági
szereplők érdekeit sem, hiszen
létük több millió ember megélhetését jelenti Európa-szerte.

Hótakaró alatt a gyár
A korábbi évek telein egyre inkább megszoktuk, hogy ritka
vendég időjárásunkban a hóesés. A mostani tél eddig eltelt időszakában az előző évekhez képest viszonylag nagyobb
mennyiségű hó esett, egy időre
fehér takaró borult a gyárra is.
De ahol munkavégzés folyik,
ott hamar elmúlik a havazás

romantikája, hiszen alighogy
kigyönyörködtük
magunkat
a fehérségben, máris gondoskodni kell a hóeltakarításról,
a közlekedési és anyagforgalmi útvonalak biztosításáról, a
jégmentesítésről. A szabadtéri munkát végzők sem feltétlenül örülnek egy-egy komolyabb havazásnak, hiszen meg

tud nehezíteni bizonyos munkafolyamatokat. A hosszabb
távú meteorológiai előrejelzések szerint az idei télen még
néhány kisebb havazási periódus várható, extrém men�nyiségű hóra valószínűleg nem
kell számítani. Németh Zsolt
felvételei január első hetében
készültek.

Major Balázs
fenntarthatósági
igazgatóhelyettes
Magyar Vasés Acélipari Egyesülés
2019. január 13
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Erős, jó bástya a Dunaferr
A gyerekek mosolya és öröme a legfontosabb
Remek esztendőt zárt
2018-ban a Dunaferr SE
kajak-kenu és sárkányhajó
szakosztálya. Pető Zsoltot,
a szakosztály elnökét
azonban nemcsak az előző
év értékelésére kértem,
hanem egy kicsit a jövőbe is
tekintettünk.
– Ha értékelek, akkor általában
a negatívumokkal kezdem, hogy
mielőbb túl legyünk rajtuk –
mondja mosolyogva a sportvezető. – Igazából szerettük volna
már 2018-ban elkezdeni a csónakház felújítását. Ehhez a Magyar Kajak-kenu Szövetség 65
millió Ft-tal járult hozzá, s februárban Dunaújváros MJV közgyűlésén megszavazott az önkormányzat további 27 millió
Ft-ot. Sajnos, a beszerzési folyamat elhúzódott, de sikerült
év végére megkötni a szerződéseket. A területet már átvette a
DVG Zrt., de a tényleges kivitelezési munkák áprilisban kezdődnek meg. Addig előkészítő
munkálatok folynak, a befejezés 2019. szeptember 30. lesz,
a póthatáridő november 30. A

Pető Zsolt szakosztályelnök
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Hajdu Jonatán

csónakház felújítása után végre majd megfelelő színvonalú
kiszolgálóhelyiségek fogadják a
sportolókat. A férfi és női öltözők ketté lesznek választva, ahol
a versenyzőknek, illetve a szabadidős sportolóknak is külön
öltözőjük lesz. A klubhelyiséget
összenyitjuk a jelenlegi konditeremmel, így a konditerem dupla méretűre nő.
Szeretnénk egy
kisebb büféhelyiséget is kialakítani. Az épület
teljes épületgépészeti és villamossági felújításon
esik majd át. A
burkolatok is cserélődnek, csakúgy, mint a teljes
vizesblokk. Ezenkívül a város és a
DVG Zrt. jóvoltából új stégeket
kapunk, melyek
minden
igényt
kielégítenek és ez
szintén nagyon
nagy segítség a
számunkra
Sporteredmé
nyek szempont-

Kiss Balázs

jából nagyon jó évünk volt a tavalyi. Egyaránt sikeresen szerepelt a nemzetközi versenyeken
az utánpótlás és felnőtt mezőnyben is a szakosztályunk.
Hajdu Jonatán évek óta komoly
szereplője a kajak-kenu sportnak. A 2020-as olimpiára készülve megkezdte az átállást a
200 méteres távról az 1000 méteresre, szövetségi iránymutatások szerint. Ennek tudható be,
hogy „csak” világbajnoki ötödik,
hatodik, Európa-bajnoki negyedik, ötödik helyezést ért el,
de megmutatta, hogy számolni
kell vele a legjobbak között. Kiss
Balázs berobbant a hazai élme-

zőnybe és bronzérmet szerzett
C-2 1000 méteren (olimpiai távon) az U23asok között a világbajnokságon.
A felnőtt magyar bajnokságon pedig hét
számban hétszer
állt a dobogón.
Mellettük több
sportoló képviselte az egyesületet a különböző korosztályokban. A felnőtteknél Balázs és
Jonatán mellett
Slihoczki Ádám, az U23-asok
között Kovács Máté, míg az
utánpótlásnál Mányi Zsófia és
Boldis Csenge, valamint a kajakos Kovács Bendegúz teljesítménye volt kiemelkedő. Az utánpótlás és felnőtt magyar bajnoki versenyeken összesen 39 érmet szereztek a dunaújvárosi
versenyzők, akik 16 alkalommal
a dobogó legfelső fokára, nyolcszor a második és tizenötször a
harmadik fokára léphettek fel.
Kajakosaink több hullámvölgyet küzdöttek le tavaly. Weixl
Mónika távozásával edző nélkül
maradtak, s ez nagyon megviselte a társaságot. Helyét Szalóki
Győző vette át, aki a kedvező feltételek ellenére csak év végéig
vitte a stafétát. Szerencsénkre
két olimpiai bajnok edző is érkezett a szakosztályhoz: a kajakos Vereckei Ákos és a kenus Vajda Attila. Mindketten
a szívüket-lelküket teszik bele a
munkájukba, messze átlagon felüli elhivatottságról tesznek tanúbizonyságot nap mint nap.
Személyiségük garancia a minőségi munkára és a fejlődésre.
Melléjük csatlakozott idén januártól Dolezsál Zoltán, aki régebbi sportolónk volt.
Pár szó a 2019-es vágyainkról: Jonatán és Balázs beke-

Kihívás a kézilabdáért
dolgozni
Rangos sportelismerés kollégánknak

Slihoczki Ádám

rült a tokiói olimpiára készülő A-keretbe, ahol nyolcan dolgoznak együtt Vécsi Viktor szövetségi vezetőedző irányításával. Ők havonta három hetet
készülnek együtt. A cél a kenu
szakág eredményességének növelése. Reményeim szerint sikerül eljutniuk a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, és ott elérni egy-egy kvótás
helyezést. Az utánpótlásban ez
az év Slihoczki Ádám, Kulcsár
Dorina, Bucsi Bence, Mányi
Zsófia, Boldis Csenge, illetve
Pető Ákos éve lehet. Nekik nagy
esélyük van odaérni valamelyik
nemzetközi versenyen a dobogóra. El fogunk utazni melegvízi
edzőtáborba Spanyolországba,
illetve az A-keretesek DélAfrikába, öt hétre. Minden körülmény adott lesz a minőségi munkához, mindenkinek lesz
esélye a jó eredményre. Persze a
versenytársaink is dolgoznak…

Vereckei Ákos és Vajda Attila

Fontosnak tartjuk a versenyeredményeken túl a szabadidős
szakágainkat is. Mind a sárkányhajózás, mind a túraszakág fejlesztése kiemelt ügy. Határozott
célunk kiszélesíteni ezt a tömegsportbázist, valóban szabadidős
sporttá fejleszteni mindkettőt
Dunaújvárosban. Nagyon büszke vagyok az egyesületünkre.
A vezetőségre, az edzőkre és a
sportolókra egyaránt jellemző,
hogy kiváló a közösségünk, ahol
mindenki teszi a dolgát. A sportolói érdekek vezérlik a klubot. A
legnagyobb dolognak azt tartom,
hogy naponta láthatjuk a gyerekek mosolyát, örömét. Azt, hogy
hogyan válik egy hitetlen fiúból életerős férfi, egy félénk kislányból tettre kész, határozott
hölgy. S mindezt egy erőszak- és
arroganciamentes környezetben
tesszük, igyekezve jó példát mutatni másoknak is.
Szóládi Zoltán

A Fejér Megye Kézilabdasportjáért Díjat vehette át a
közelmúltban Csőregi László, az Acélmű konverter
üzemének üzemvezető-helyettese. A Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke,
Dobos Lajos a 2018-as évet
záró rendezvényen két személynek adta át az elismerést: egyikük László volt, a
másik díjazott pedig OrsóFerling Bernadett.
Csőregi László 2013 óta
a Fejér megyei Ver
seny
bizottság vezetője, s most az
elmúlt öt évben végzett tevékenységét ismerték el ezzel a díjjal. Feladatai közé
tartozik többek
között a tizenegy
női és a hét férfi csapatot számláló megyei férfi-női felnőtt bajnokság lebonyolítása, a versenyek sorsolása, a
versenybizottsági
határozatok meghozatala és a jegyzőkönyvek
rögzítése. A megyei bajnokságon kívül az NBII-es felnőtt, valamint az ifjúsági és
serdülő harmadosztályú bajnokságok megszervezését is
ő végzi.
Egyik kiemelt feladata az
Üstökös Kupa megszervezése: 2018-ban immár tizennegyedik alkalommal tette ezt meg. A tavalyi évben
az eddigiekhez képest a legtöbb résztvevővel zajlottak
a kupa küzdelmei: hat helyszínen kilencvennyolc csapat küzdött az érmekért,
Dunaújváros iskoláiban és a
rácalmási sportcsarnokban.
A kupa szervezését ketten
viszik: Buty Andrea a szál-

lás és étkeztetés koordinálását végzi, Csőregi László pedig a csapatok korosztályokba, csoportokba történő besorolásáért, a kupa lebonyolításáért, a játékvezetők és a
közreműködők beosztásáért,
felügyeletéért és a közösségi
szolgáltatások megszervezésért felelős.
– A szervezési munka során minden évben orvosolunk egy tavalyi problémát,
de minden évben derül is ki
egy újabb, tehát mindig van

hová fejlődni. Szeretem ezt
a munkát, van benne kihívás. A szabadidőmben teszem mindezt, de örömmel
teszem, mert élvezem a szervezési, koordinálási feladatokat. Úgy érzem, hogy létrehozok valamit, amiben
ezek után sok ember jól tudja magát érezni, jó körülmények között tudnak közösen
sportolni. Fontos kihangsúlyoznom, hogy kollégáimmal, a versenybizottság tagjaival együtt dolgozunk. A mi
munkák együtt hozta létre
a megyei bajnokságok és az
Üstökös Kupa megvalósulását – összegezte eddigi munkáját Csőregi László.
Tóth Szilvia
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Alkotói különdíj
Móder Rezső Munkácsydíjas mobilszobrászfémzeneszerző,
festőművész szakmai
sikerrel zárta a 2018-as
esztendőt.
Szilveszter napján alkotói különdíjat nyert a kiskőrösi Petőfi Szülőház Múzeum képző- és
iparművészeti pályázatán. Az
„Oh, aki együtt látta a családot,
nem mindennapi boldogságot
látott” címmel meghirdetett,
Petőfit és családját középpontba állító pályázaton a művész

Véradás
A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR, ahol legközelebb
január 29-én a Szállítóműben várják a véradókat
6,30-11 óráig. Január 31én az Acélműben 6,30-11
óráig lehet vért adni. Február 7-én az ISD Powernél
(főkapu) lesz véradás 6,3011 óráig. A szervezők kérik a véradókat, hogy
fényképes igazolványt és
tajkártyát vigyenek magukkal.

egyik legújabb, hatdimenziós
acélszobor-hangszere lett díjazott. A kiállításmegnyitón
a közönség öt zenedarabot
is meghallgathatott az alkotó előadásában. A zsűri szakvéleményében kiemelte, hogy
Móder összetett kompozícióját a gondolati és alkotói alaposság, valamint a mű sokrétű üzenete jellemezte.
Januárban a kiskőrösi helyszín mellett Hatvanban és
Budapesten is találkozhatnak
Móder Rezső alkotásaival a kortárs képzőművészet kedvelői.

Tisztelt Pénztártagok!

Sport és jótékonyság
Kiváló szervezés, fantasztikus
hangulat, valamint izgalmas, a
végletekig kiélezett meccsek jellemezték az idei, immár XVII.
Carissa Kupát. A január első hétvégéjén lezajlott rendezvény az
idén is átlépte az országhatárokat, hiszen a 36 induló csapat

csapata vihetett haza. A jótékony célú sportrendezvény kiemelkedő sikere, hogy kétmillió
forintot sikerült összegyűjteni a
szervezők, támogatók, résztvevők, nézők együttműködésével,
amelyet a kupát szervező Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a

között egyaránt voltak a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról,
valamint Ausztriából érkezett
formációk is. A több mint 500 játékos három napon át küzdött a
vigaszág, vagyis az Acerbis, valamint a Carissa Kupáért, amelyet idén a budapesti Mad Dogs

Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezetének adományozott. A színvonalas sporteseményt az ISD DUNAFERR
Zrt. is támogatta, a szervezők
és a játékosok között pedig több
dunaferres kollégánk ott volt,
akiknek ezúton is gratulálunk!

Fontos információk
Üzemi mentők:

4-104

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410

Központi diszpécser:

13-11

Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:

9

Gyakran tapasztaljuk, hogy
pénztártagjaink
elérhetőségi adatai az évek múlásával megváltoznak, azonban a
változás bejelentése elmarad
a nyugdíjpénztár felé.
Kérjük
tagjainkat,
hogy aktualizálják elérhe
tőségi adataikat a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál!
A nyilvántartott személyes adatok megtekinthetők
a 2018-ban kiküldött egyéni számlaértesítőn. A 2018.
évről szóló adóigazolást és
egyéni számlaértesítőt 2019.
február 15-ig a nyugdíjpénztár nyilvántartásában megadott lakcímre fogjuk postázni, ezért fontos, hogy az
érvényes adatok álljanak
rendelkezésünkre!
Az adatváltozást a következő módokon jelenthetik be
pénztárunkhoz:
– személyesen az ügyfélszolgálaton az Adatváltozás
nyomtatvány
kitöltésével
(ügyfélszolgálat címe: 2400
Dunaújváros, Vasmű út 39.
II. 202.)
– a honlapunkról letölthető Adatváltozás nyomtatvány kitöltésével (www.
gyongyhaznyp.hu), a nyomtatványt személyesen, postai úton, vagy szkennelve
e-mail-ben
(kapcsolat@
gyongy.dunaferr.hu) juttathatják vissza ügyfélszolgálatunkra (levelezési cím: 2400
Dunaújváros, Vasmű út 39.
II. 202.),
– kézzel írt és aláírt levélben juttathatják el ügyfélszolgálatunkra (postai úton
vagy e-mail-ben)
Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár
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