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Így látták a gyárvezetők

Aláírták a bérmegállapodást

Az ISD DUNAFERR Zrt. gyártóműveiben a termelési feladatok mindennapi ellátása mellett jelentős fejlesztések megvalósítására is sor került a tavalyi évben. A gyárvezetőket
rövid visszatekintésre, és a 2019-es év terveinek felvázolására kértük.

Február 13-án a szakszervezetek és a vállalatvezetés képviselői között megszületett a megállapodás a 2019. évi bérfejlesztésről és a szociális juttatásokról. A társaságcsoport
munkavállalóinak bére idén átlagosan 13%-kal emelkedik.
A Kollektív Szerződés vonatkozó módosításának teljes szövegét megtalálják a magazinban.

4-5. oldal

8-9. oldal

Értékteremtő közös gondolkodás

Őszinteség, egyenesség, kemény munka

A tekercslogisztikai folyamat hatékony működését akadályozó problémák megoldására törekszik az a szakmai csapat, amely a közelmúltban alakult meg a Gépjárműipari
Projekt keretein belül meleg- és hideghengerműs szakemberekből. A Gyártó Egység mechanikaüzeme is részt vesz
ugyanebben a folyamatfejlesztési, veszteségfeltárási és
-csökkentési programban.

Az ISD DUNAFERR társaságcsoportnál évről évre megválasztják az Év Menedzserét. A tavalyi évben nyújtott szakmai és vezetői tevékenységéért capt. Vaso Janicic, az ISD
Portolan Kft. ügyvezető igazgatója vehette át az elismerést,
aki nemcsak jó szakember, de kollégái által tisztelt, népszerű vezető is.

6-7. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

11. oldal

Aktuális

Gépjárműipari munka
csoport ülésezett nálunk
A munkaerő megtartása külön feladat

Az ISD DUNAFERR Zrt.
adott otthont február 12-én
a Magyar Gépjárműipari
Egyesület (MAGE) oktatás,
szakképzés, munkaügyi
és munkaerőmobilitás
munkabizottsági ülésének.
A megjelent cégek képviselőit dr. Móger Róbert, a vállalat RS
főosztályvezetője köszöntötte,
és adott rövid bemutatót a cégről és annak jelenlegi és jövőbeli képzési stratégiájáról. A járműipari bizottságban Popovics
László képzési osztályvezető
képviseli a Vasműt.
Az ISD DUNAFERR Zrt.
gépjárműipari projektje keretében jelenleg 100-120 ezer tonna készterméket szállít be autóipari érdekeltségű vállalatoknak, többek közt a Rába Zrt.nek, a Johnson Controls Mór
Bt.-nek, a JSC és BorgWarner
cégeknek. A Vasműnek számos egyetemmel van együttműködési megállapodása felsőfokú duális képzésre, a tanműhelyben pedig kétszázhetven
középiskolás diák tanul tanulószerződéssel. Móger Róbert
elmondta, az ISD DUNAFERR
tisztában van azzal a ténnyel,
hogy a munkavállalók átlagos
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életkora az elmúlt időszakban
növekedett, így a fiatalítás az
elfogadott új képzési-oktatási stratégia mentén különösen
fontos a vállalat életében.
A munkabizottság tevékenységének célja a versenyképes
és fenntartható foglalkoztatási környezet kialakításának az
elősegítése, az iparági oktatás
és képzés racionalizálása, valamint a járműipari munkaerő
szakmai ismereteinek összehangolása a piaci igényekkel.
Elősegíti a különféle benchmarking tevékenységek és tapasztalatok tagvállalatok közötti megosztását.
Kilián Csaba, a MAGE ügyvezető főtitkára üdvözölte a
jelenlévő tagokat, akik többek között a Magyar Suzuki
Zrt.-től, a NEMAK Győr Alu
míniumöntöde Kft.-től, az
Opel Szentgotthárd Kft.-től, a
Pannonjob Humán Szolgáltató
és Tanácsadó Kft.-től, az egri ZF
Hungária Kft.-től és a Noerr és
Társai nemzetközi ügyvédi irodától érkeztek. A megjelent cégek képviselői arról számoltak
be, hogy napjaink munkaerőhiányos helyzetében mennyire
fontos a szakképzési intézményekkel kötött szoros együtt-

működés és az egyetemekkel közösen végrehajtott duális
képzések. Ugyanakkor felhívták
a figyelmet arra a problémára
is, hogy nemcsak elindítani kell
tudni egy képzést, de meg is kell
tudni tartani az ott tanuló fiatalokat. A megtartóerő ugyanis
minden vállalatnál más és más,
és pont ebben különböznek az
egyes cégek, ez kulcstényező a
szakemberhiányos vagy kiöregedő vállalatok életében.
A bizottsági ülések mindegyikén konkrét aktualitásokra is kitekintenek a résztvevők,
ilyen például a munkaidő-beosztás és túlóra törvényi változásai és azok alkalmazási lehetőségei, amely témához megfelelő jogi magyarázat is társul. Megvitatásra kerülnek a
különböző szintű duális képzések sajátos autóipari tapasztalatai. Hosszabb távon a bizottság munkájának keretében a
munkaerő megtartása témakörben a Magyar Suzuki Zrt. HRvezetőjének irányításával egy
benchmark kutatás indul, amely
a MAGE, a beszállítók, valamint
kis- és középvállalkozások kérdőíves felmérésének kiértékelésével zárul majd.
Tóth Szilvia

Az ISD DUNAFERR Zrt.
2018-ban a rendelkezésre
álló alapanyagok és
erőforrások mennyiségét
és összetételét figyelembe
véve kiemelkedő, 2017-et
jelentősen túlszárnyaló
termelési és kiszállítási
teljesítményt nyújtott.
A tömörítvény-, a nyersvas- és
acéltermelés tekintetében az elmúlt évek legkiemelkedőbb évének tekinthető a 2018-as esztendő. Az év első hónapjaitól kezdve
stabil alapanyag-ellátás mellett
hónapról hónapra a termelési tervet jócskán meghaladó termelési eredmények születtek. Szükség
is volt a folyékony fázis jó teljesítményére, hiszen a 2018. évet alacsony bugakészlettel kezdtük, és
az import buga beérkezése április
végére lecsökkent.
Az ércdarabosító üzemben az
éves nagyjavítást novemberben
hajtották végre. Az I-es kohó
torokzárcseréje és az I-es FAM
felújítása pedig az augusztus hónap feladata volt. A folyékony
fázishoz kapcsolódott az év legnagyobb és legösszetettebb beruházása, a konverter testcseréje, amely a karácsony előtti napokban fejeződött be. Az összehangolt és sikeres nagyjavításokat és beruházásokat követően
a Nagyolvasztómű és az Acélmű
termelőegységei mennyiségben
és minőségben a tervet túlszárnyaló, a vállalat eredményességét megalapozó teljesítményt
nyújtottak 2018-ban.
A folyékony fázis kiemelkedő
termelése önmagában nem tudta biztosítani a Meleghengermű
folyamatos termeléséhez szükséges bugabetétet. A tervezetthez képest kevesebb import
buga érkezett be április végétől
a Meleghengermű éves nagyjavításának kezdetéig. A hengerműi betétellátás az augusztusi éves nagyjavítást követően konszolidálódott. A tervezetthez képest kevesebb import
buga beérkezése miatt a szalagtermelés a tervtől elmaradt
ugyan, de a korábbi évekhez képest így is jelentős növekedést
mutatott. A Meleghengermű a

Az ISD DUNAFERR Zrt.
kiemelkedő teljesítményt
produkált 2018-ban
Termelési és kiszállítás
rendelkezésre álló betétet a tervezettnél jobb fajlagos mutatókkal alakította melegen hengerelt szalaggá, biztosítva ezzel
a továbbfeldolgozó gyártósorok
megfelelő alapanyag-ellátását.
A készárutermelés tekintetében alapvető cél volt 2018-ban
is a legnagyobb fedezettartalmat biztosító termelés és ezzel

a maximális vállalati profit biztosítása. Ennek figyelembevételével történt a gyártósorok termelési kapacitásainak kiterhelése, és a szerződésállományok
termeléshez történő biztosítása.
Az előző években megszokott
trendet követve a vállalat 2018ban is tovább növelte az ös�szes készáru, és azon belül pe-

dig a pácolt készáru termelését.
Ezzel a Hideghengermű fennállása óta a legmagasabb készárukibocsátást érte el.
Jelentős teljesítménynövekedést jelentett továbbá a vállalati értékteremtést támogató tevékenységek összhangjának további növelése 2018-ban. Jó néhány új technológiai, gyártási,

Az ISD DUNAFERR Zrt. termelési és kiszállítási teljesítménye a 2018. évben (tonna)
2017. év
GYÁRTÓSOROK TERMELÉSE

2018. év

Tény

Terv

Eltérés
2017
évtől

Tény

Tervtől

955 460

978 379

950 871

-4 590

-27 509

Tömörítvénytermelés

1 049 536

1 102 000

1 119 989

70 454

17 989

Nyersvastermelés

1 311 179

1 334 900

1 354 613

43 434

19 713

Acéltermelés

1 602 366

1 628 000

1 659 364

56 997

31 364

Koksztermelés

122 237

264 600

179 748

57 511

-84 852

MH betéthengerlés

1 744 017

1 896 700

1 832 177

88 160

-64 523

MH szalagtermelés

Acélbeérkezés

1 684 627

1 832 000

1 770 355

85 728

-61 645

HH Pácolósori termelés

857 584

965 200

927 776

70 192

-37 424

Horganyzósori termelés

103 501

103 000

105 326

1 826

2 326

Profiltermelés

145 096

157 850

146 530

1 434

-11 320

2017. év
KÉSZÁRU TERMELÉS

2018. év

Tény

Terv

Eltérés
2017.
évtől

Tény

Tervtől

324

0

60

-264

60

MH készáru

634 889

669 200

652 339

17 450

-16 861

MH pácolt készáru

369 072

458 500

437 011

67 938

-21 489

HH készáru

318 577

335 800

319 966

1 389

-15 834

Horganyzott készáru

101 959

100 000

104 718

2 758

4 718

Profil készáru

145 096

157 850

146 530

1 434

-11 320

1 569 918

1 721 350

1 660 623

90 705

-60 727

Egyéb bramma

Készárutermelés összesen

2017. év
KÉSZÁRU KISZÁLLÍTÁS

2018. év

Tény

Terv

eltérés
2017.
évtől

Tény

Tervtől

182

0

83

-99

83

MH készáru

630 940

669 200

639 925

8 985

-29 275

MH pácolt készáru

369 201

458 500

428 974

59 772

-29 526

HH készáru

310 038

335 800

319 210

9 173

-16 590

Horganyzott készáru

100 214

100 000

104 330

4 116

4 330

Profil készáru

144 507

157 850

144 445

-62

-13 405

1 555 082

1 721 350

1 636 968

81 886

-84 382

Egyéb bramma

Készáru-kiszállítás összesen

működési és informatikai folyamat kipróbálására és vállalati rendszerbe illesztésére került
sor ebben az évben. Ezzel jó alapot teremtve a vállalat környezeti és piaci kihívásoknak eleget
tevő, hosszú távú fejlődésének
biztosításához.
Az év első kilenc hónapjában a termeléssel lépést tartó készáru-kiszállítás következtében minden raktárterületen
kezelhető félkész- és késztermék-készletekkel dolgoztunk.
Szeptember végétől azonban a
Duna alacsony, minden korábban mért értéket alulmúló vízállása komoly kihívások elé állította a vállalat energiaellátásáért és logisztikájáért felelős
szakembereket. A negatív rekordot alulmúló vízállás időszakában az energiaellátásáért felelős szakemberek ideiglenes és
alternatív megoldásokkal biztosították a termelőegységek működtetéséhez szükséges ipari víz
mennyiségét. Az alacsony vízállás miatt leállt az európai hajózás és uszályos szállítás. Az
uszályos szállítás nagymértékű csökkenése egész Európában
megnövelte a vagonok és kamionok iránti keresletet. A többlet
vagon és kamion biztosítása hónapokon keresztül nagy feladatot jelentett a logisztikáért felelős szakembereknek. Ezekben a
hónapokban a termékkiszállítás
már nem tudott lépést tartani a
termeléssel. Ennek következtében a vállalat félkész- és késztermék-készletei – a decemberi csökkentett termelés mellett
is – elérték a maximális szintet.
Összegezve, 2018-ban a vállalat a korábbi évekhez képest
kiemelkedő termelési és kiszállítási teljesítményt produkált. Az év nagyszerű teljesítményei megalapozták a 2019.
évre körvonalazódó, hasonlóan
ambíciózus termelési és kiszállítási terveket és a vállalat fennmaradásához és eredményes
működéséhez szükséges beruházásokat és fejlesztéseket.
ISD DUNAFERR Zrt.
Termelésirányítási
igazgatóhelyettes szervezete
2019. február
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Aktuális

Legfontosabb
események 2018-ban
ÍGY LÁTTÁK A GYÁRVEZETŐK
Az ISD DUNAFERR
Zrt. gyártőműveiben
a termelési feladatok
mindennapi ellátása mellett
jelentős fejlesztések
megvalósítására is sor
került a tavalyi évben.
A gyárvezetőket rövid
visszatekintésre, és a
2019-es év terveinek
felvázolására kértük.

A 2019-es évre tervezzük a IIes számú kohó torokzárcseréjét,
melynek az előkészületei, megrendelései már folyamatban
vannak, és az 1/1-es léghevítő rekonstrukciójára is készülünk. Bízunk benne, hogy a
szakember-utánpótlásunk kedvezőbben alakul 2019-ben, a
Nagyolvasztóműnél magas az
élőmunka-ráfordítási
igény.

szerkezeti felújítást végeztünk.
Kicseréltük a kristályosító szintérzékelőt és szintszabályzót, valamint az 1-es FAM-on saját erőből
megoldottuk az OMRON megjelenítő rendszer cseréjét, ami hatalmas munka volt. Több mint
fél éves előkészítés után a tavalyi év végén sikerült lecserélnünk a konvertertestet úgy, hogy
a konvertercsarnok több részén

Köszönöm a 2018-as évet a
Nagyolvasztómű munkavállalóinak, a társüzemeknek és a külső
vállalkozóknak is, hogy berendezéseink javításával hozzájárultak
a gyártómű jó teljesítményéhez.

dolgoztak a külföldi kollégák.
Mindezt teljes termelés mellett
hajtottuk végre. Rendkívül összetett és összehangolt munkát követelt ez a művelet. Elmondhatjuk, hogy 2018-ban ez volt a gyár
legnagyobb beruházása. Ezért a
teljes Acélmű gárdájának, a minket segítő szakembereknek és a
külsős cégeknek köszönöm az
odaadó, nagy szakértelmet követelő munkáját.
2019-ben tervezetten az 1-es
FAM-hoz hasonlóan a 2. számú
FAM-on is végrehajtunk nagyjavítást: acélszerkezeti munkálatok, valamint a kristályosító
szintérzékelő, szintszabályzó és
az OMRON megjelenítő rendszereinek cseréje mellett a 4. számú buktatókeretet is kicseréljük. A FAM-nagyjavítás után a

Cseh Ferenc,
Nagyolvasztómű:
– A gyártómű szempontjából a 2018-as egy jó év volt,
ter
melési területen nagyon
jó átlagot teljesített mind a
tömörítőmű, mind a kohó. A
tavalyi év folyamán megtörtént
az I-es kohó négy évet üzemelt
torokzárszerkezetének cseréje, valamint a főcsatorna és a
nyersvascsatorna tűzálló bélésének teljes cseréje. Jelentős beruházási téma volt a I/IV-es léghevítő felújítása, de folytatni
kell a léghevítőpark újjáépítését
is, mert lassan elérik a húszéves
üzemelési időt. A tömörítőműn
és az ércelőkészítőn elvégeztük
az éves nagyjavításokat, mindezt szerencsésen, balesetek nélkül. Kiemelkedő fejlesztéseink
nem voltak, inkább az élettartam további növelését és az
üzemmenet folytonosságát biztosító, fenntartó munkálatokat
végeztünk el. Az ércellátásunk
elfogadható, megfelelő készleteket tudtunk kialakítani, egyedül
az év vége felé volt alacsonyabb
a készlet bizonyos anyagminőségekből. Baleseti statisztikáink esetében nem sikerült a
magunk által kitűzött célokat
elérniük. Szakember-utánpótlásunk és az üzemeléshez szükséges folyamatos létszám biztosítása nehézségekbe ütközik, de
megpróbáljuk pótolni az eltávozó embereket.
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Gyerák Tamás, Acélmű:
– 2018 sikeres év volt az Acélműben. A gyártómű fennállása óta
a harmadik legtöbb acélmen�nyiséget gyártottuk le a múlt évben, több mint 1 659 000 tonnát.
Jelentős fejlesztéseket hajtottunk
végre: a 40-01 és 40-02-es daruk
alatt síncserét végeztünk, több
hónapon keresztül folyt a javítás.
A 40-01-es darut több mint három hétre kivettük a termelésből
és nagyjavítást hajtottunk végre.
Az 1. számú FAM-on a szokásos
nagyjavítás mellett jelentős acél-

nyersvaskeverő átépítését is végrehajtjuk. Más jellegű beruházásokat is szeretnénk: terveink
szerint két darab acélöntő üstöt
gyártatunk, talán tudunk vásárolni egy csapolónyílás-kitörő
gépet és bizonyos környezetvédelmi beruházások előkészítését
is szeretnénk végrehajtani.

Lontai Attila,
Meleghengermű:
– 2018-ban minden idők második legnagyobb mennyiséget
hengereltük ki a hengersoron. A
lefejtő-daraboló soron szintén a
második legnagyobb mennyiséget daraboltuk úgy, hogy ebben
a teljesítményben 466 óra anyaghiányos állásidő is benne volt.
Mindezek az eredmények a kollégáim által biztosított magas szintű karbantartási és technológiai
fegyelem nélkül nem tudtak volna létrejönni. Kipróbáltuk a háromkemencés üzemmenetet is. A
hengersori kapacitás 6 600 tonna
napi átlagos betéthengerlésben
látszik kirajzolódni. A beruházásaink tavalyi célja a használható
állapot fenntartása volt. A 2. számú csévélőből június 21-én jött
ki az első, továbbfeldolgozásra alkalmas tekercs, a berendezés végső beüzemelése márciusban várható. Itt fontos szerepet kapott
a gépész és a villamos szakembereink saját tudása, mivel a gép
üzembe helyezését tíz éve felfüggesztették, most lett újraindítva
a folyamat. A Hercules hengercsiszoló berendezést – a német
kollégák szerint is rekordidő –,
mindössze hat nap alatt sikerült
beüzemelnünk.
Az idei évre a korábbi időket meghaladó termelés van betervezve, amennyiben az alapanyag-ellátás megfelelő lesz. A
működéshez szükséges kisebb
fejlesztéseket szeretnénk befejezni, amelyekre az előkészületeket már megtettük. Jelenleg a
létszámunk az, ami akadályt jelenthet, remélem ez a helyzet a
jövőben javulni fog.

Kopasz László,
Hideghengermű:
– A tavalyi évben minden idők
legnagyobb termelését hajtot-

tuk végre úgy, hogy a termelésünk bő harmincezer tonnával
több lett az eddigi legjobb eredményünknél. Az új berendezéseknek köszönhetően még ezt
a szintet is lehet növelni. Azonban látszik, hogy a Hideghengermű logisztikai vonala ennél több
készárut – változtatások nélkül – már nem bír el, ez most a
szűk keresztmetszet. Beruházási területen nem volt különleges
esemény, inkább szintentartásról
beszélhetünk az elmúlt évet illetően. A termékeinket mind
minőségi, mind mennyiségi
oldalról kutatva, különböző csoportok alakultak szakavatott és
hozzáértő saját kollégáinkból,
hogy kivizsgálják a jobb és több
készáru termelésének feltételeit.
Már részeredményként változások léptek életbe: gépészeti-villamos átépítések történtek, valamint részfolyamatokat tudtak
felgyorsítani. Év végén a LEANcsoport is csatlakozott hozzánk.
Bízom benne, hogy lesznek előremutató végkövetkeztetések,
a közös munka eredményeként. Minőségi mutatók terén
az elmúlt tíz év második legjobb
eredményét értük el, de ezen a
területen még sokat kell dolgozni. A 2018. év utolsó két hónapjában jelentős javulás történt a
meleghengerműi reve miatti leminősülésekben, ennek jegyében a 2019. évben további javulást várok, ami pozitív hatással
lehet a Hideghengermű minőségi statisztikájára is. Munka- és
tűzvédelmi szempontból is a legjobb évet zártuk a Hideghengerműben, bár itt annak örülnék a
legjobban, ha végre eseménymentes lenne ezen a területen

a működés. A 2018. év termelés szempontjából nagy megpróbáltatás volt számunkra, amit
szakembereink
nagyszerűen
megoldottak, ezt ezúton is megköszönöm minden kollégámnak.
Kicsit aggódva nézünk a jövő
felé, ugyanis rengeteg kollégánk
fogja elérni a nyugdíjkorhatárt.
Jelenleg nem látom, hogy hogyan és milyen szakemberekkel
fogjuk tudni pótolni őket.

Bucsi Tamás,
Fémbevonómű:
– A 2018-as termelési tervet túlteljesítettük, a harmadik legjobb
évünket zártuk a gépsor üzembe helyezése óta. Ezúton is köszönöm az egész kollektívának a
2018-as évi munkáját.
Nagyjavítás keretében két jelentős esemény történt a Fém
bevonóműben: márciusban a háromévente esedékes horganyzó
kádcsere valósult meg és beszereltük az új horganyréteg
vastagság-mérő
berendezést.
A kád cseréje immár ötödik alkalommal azonos technológiával történt, az előkészületeket
dunaferres kollégák végezték, a
kád gyártója, a W. Pilling német
cég pedig a szervizmunkáért volt
felelős. A javítás alatt lehűtöttük
az ötven méter hosszú hőkezelő
kemencét, hogy belülről el tudjuk
végezni a sugárzó csöves égők, a
hűtőcsövek, valamint a teljes padozat és boltozat takarítását. Az
új vastagságmérő hatvan millió
forintos beruházási költsége már
az év végére meg is térült, ugyanis jelentős horganymegtakarítást
értünk el vele.
2019 őszén a horganyzósor
kapacitásának 20-30 százalékos

növelése várható. A beruházás
előkészítése már 2016-ban elkezdődött, kivitelezése egy hathetes állás alatt fog megvalósulni. A kemence hossza adott, így
a hőkezelési teljesítményt fogják
fokozni az égők darabszámának
és teljesítményének növelésével.
Növelni kell a kemence hűtőkapacitását is két darab gyorshűtő beépítésével. A horganyzási
fázist követően növelik a szekunder hűtés teljesítményét is.
A fejlesztésnek köszönhetően
éves szinten közel 130 000 tonna
késztermék kibocsátást várunk a
gyártóműben.

Kozma Gyula,
Lemezalakítómű:
– A gyártómű 2018-as évi termelési mennyisége az általunk
elvárt szintet hozta. Jó évet zártunk, amihez hozzájárult, hogy a
világpiaci árak is jók voltak. Komolyabb műszaki probléma nem
nehezítette a működést, jelentős
beruházásunk sem volt a tavalyi
évben. „Le a kalappal” a kollégáim előtt, akik a jelenlegi körülmények között, az egyre öregedő
berendezéseinkkel is hozni tudják az elvárt minőséget. Munkájukat ezúton is szeretném megköszönni.

Bükki Miklós gyárvezetőhelyettes, Szállítómű:
– 2018. február közepén kaptunk
megbízást – Ősz László gyárvezető és jómagam, mint gyárvezető-helyettes, termelésvezető
– a Szállítómű irányítására. Sok
problémát kellett rövid idő alatt
megoldaniuk, ezek elsősorban
vasúti jellegűek voltak. Tavasszal
jelentős átalakulás zajlott a Szál-

lítómű szervezetében: különböző
egységek összevonása és vezetői
szintek csökkentése történt meg.
Ezektől a hatékonyság növelését
vártuk, és azt tapasztaljuk, hogy
ez meg is valósult. Sokat segített,
hogy lehetőséget kaptunk pár új,
illetve jó állapotú használt közúti
eszköz beszerzésére. A legjelentősebb változás, hogy november
1-től a kikötő a Portolan Kft.-től
a Szállítómű szervezetéhez került. Ez sok új feladatot jelentett:
dolgozókat, eszközöket és ingatlanokat kellett átvennünk, rengeteg szerződést és hatósági engedélyt módosítanunk. Jelentős
eredményeket értünk el a vasúti
kocsik állásidejének javításában,
nagyságrendekkel sikerült csökkenteniük ezek mértékét. Az elért eredmények a Szállítóműnél
dolgozó kollégák pozitív hozzáállásának és kiemelkedő munkájának köszönhetők. Igazán büszkén mondom, hogy kiemelkedő
munkát végeztek minden területen, amit ezúton is szeretnék
megköszönni.
Az idei évben a Szállítómű kiemelt feladata a Dunaferr belső logisztikai igényeinek kielégítése és a belső logisztikai folyamatok hatékonyságának növelése. Folyamatban van egy saját,
dunaferres Vasúti Utasítás készítése, ami a vasúti területen dolgozó kollégák munkáját könnyítené meg. Terveinkben szerepel
két darab dinamikus vasúti hídmérleg átépítése és hitelesítése,
ezzel gyorsítani kívánjuk a vasúti mérlegeléseket. Két vagonvonszoló berendezés telepítésével pedig a hatékonyság növelése a célunk.
Tóth Szilvia

2019. február

5

Aktuális

Folyamatszemléletű
közös gondolkodás
A cél az anyagáramlás problémamentes biztosítása
A tekercslogisztikai
folyamat hatékony
működését akadályozó
problémák megoldására
törekszik az a szakmai
csapat, amely a
közelmúltban alakult meg
a Gépjárműipai Projekt
keretein belül melegés hideghengerműs
szakemberekből.
A folyamattámogatási team
munkáját Zombori Zoltán, a
Hideghengermű üzemviteli és
karbantartásvezetője koordinálja. A két gyártómű szakemberei
a hideghengerműi alapanyag,
vagyis a Meleghengerműben
gyártott nyerstekercs logisztikai folyamatának veszteségeit, és a feltárt problémák megoldási lehetőségeit vizsgálják a
LEAN-menedzsment módszertana alapján.
– A folyamatos anyagáramlásban fennálló problémákat próbáltuk első lépésben azonosítani – mondta Simon Norbert,
a Meleghengermű hengersori
üzemvezetője. – Ezek némelyike
már évek óta tudott, megoldásra
váró probléma volt, de akad olyan
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A háromnapos workshop munkáját segítő kollégák: Simon Csaba
üzemmérnök (HH), dr. Bucsi László projektvezető, Kertész Ágnes
szakértő, Zombori Zoltán üzemviteli és karbantartásvezető (HH),
Moharos Andrea minőségügyi főellenőr (HH), Blanka Katalin minőségügyi
főellenőr (MH), Simon Norbert hengersor üzemvezető (MH).
Nem szerepel a fotón, de szintén részt vett a munkában Jónás Attila
műszakos művezető (HH), Botos János pácoló csoportvezető (HH),
Földesi Tamás műszakos művezető (MH) és Kállai István művezető (MH).

tétel is a „veszteséglistán”, amelyet
most sikerült egyértelműen beazonosítanunk. Az anyagáramlási folyamatban technikai-technológiai, karbantartási és minőségi szempontból is lehetnek veszteségek. Arra törekszünk, hogy
mindhárom szegmensben minimálisra csökkentsük ezeket, minimalizáljuk a visszaszedett te-

kercsek számát, ami mindannyiunk közös érdeke.
– Ezért is nagyon jó, hogy
minden területről van szakember most ebben a csapatban –
vette át a szót Blanka Katalin
meleghengerműi főellenőr és
Moharos Andrea hideghengerműi főellenőr. – Így eredményesen tudunk együtt gondolkodni,
megoldási javaslatokat tenni és
közre is működni azok megvalósításában. A Meleghengermű
hengersor üzemének szakemberei nyilván a technikai-technológiai okokra látnak rá, nekünk a minőségügyi főosztályon a minőségi hibák okaira
van nagyobb rálátásunk, a hideghengerműs kollégák pedig
az anyagfogadás feltételein tudnak javítani. Több mint tíz veszteségforrást azonosítottunk a
folyamatban, jó néhány olyan
pont van ezek között, amelyek
megoldása, javítása nem, vagy
csak minimális mértékben igényel anyagi erőforrást, csupán
átgondolt szervezési intézkedésekkel megoldható.

– A teamben együtt dolgozó kollégák egyetértenek abban,
hogy az volt a legfontosabb az
egész folyamatban, hogy létrejött egy olyan platform, ahol a
problémákat közösen, egyetértésben tudták meghatározni –
tette hozzá Simon Csaba pácolói üzemmérnök.
A különböző vállalatok működésében párhuzamosan vannak jelen a nagy erőforrásigényű
beruházások, amelyeket több
évre terveznek, és ez a fajta folyamatos fejlesztési tevékenység, amelyet most a dunaferres
szakemberek is végeznek. A
folyamatos fejlesztés lényege,
hogy a nagyberuházások megvalósulásáig a saját helyzetünkön próbáljunk javítani a meglévő eszközeinkkel, lényegesen kisebb erőforrások bevonásával. A sikeres világcégek működését vizsgálva látható, hogy
valamennyi jól működő szervezetben párhuzamosan egymás mellett haladnak ezek a
folyamatok.
A teamben dolgozó szakemberek egybehangzóan megfogalmazták, hogy a közös
munkához mindenki hozzá
tudta tenni saját ötleteit, elmondhatta szakmai érveit és
ezáltal közösen tudtak megoldásokat keresni az azonosított
problémákra. A dunaferres
szervezeti struktúrából adódóan a hétköznapokban mindenki kissé „elszigetelten” dolgozik a saját munkahelyén, nem
mindig működik jól a kommunikáció az egyes vezetői szintek és az egyes szervezeti egységek között sem. Ezt a helyzetet próbálja feloldani a folyamatszemléletű közös gondolkodás, amelynek célja, hogy ha
csak kis lépésekkel haladva is,
de folyamatosan javuljon a vállalati működés.
Sz. I.

Csökkenti a veszteségidőt
a belső logisztika ésszerűsítése
Jobb információáramlás, hatékonyabb munkavégzés
A Gyártó Egység
mechanikaüzeme is részt
vesz a DUNAFERR-nél
elindított, a Gépjárműipari
Projekthez kapcsolódó
folyamatfejlesztési,
veszteségfeltárási és
-csökkentési programba.
A LEAN-menedzsment
elveit és módszereit
követő, új típusú
együttgondolkodás első
eredményei már szemmel
láthatóak az üzemben.
Az üzem több középvezetője is
részt vett még december elején

A LEAN-csapat tagjai a mechanikaüzemben: Kovács Zsolt üzemvezető,
Orha Attila művezető, Kovács Gábor műszakvezető, Csepregi Attila
üzemmérnök (Távolléte miatt nem szerepel a fotón Farkas Ferenc
üzemvezető-helyettes)

Rendszerezett, jól átlátható alkatrésztároló terület
az EPA 630-as CNC esztergagépnél

azon az interaktív szakmai tréningen, ahol a program elméleti alapjait ismerhették meg.
„Feldobódva” tértek vissza a
tréningről, jóleső érzés volt,
hogy a véleményüket kikérték, számítottak az ötleteikre.
A résztvevők aztán a dolgozók
felé is közvetítették az elhangzottakat, és közösen próbáltak
megoldásokat keresni a feltárt
és azonosított problémákra.
Mint mondják, nem volt egyértelműen pozitív a fogadtatás a munkavállalók részéről,
többen azt gondolták, hogy
majd pluszfeladatokat, több-

letmunkát jelentenek a bevezetett intézkedések. Aztán rövidesen mindenki rájött, hogy
épp ellenkezőleg: miután hatékonyabb lett az üzemen belül
az információáramlás, egyszerűsödött több munkafolyamat
is. Ahogyan a résztvevők egyike megfogalmazta, „úgy lettünk
jobbak, hogy egyúttal gyorsabban is megy minden”.
A fejlesztésekkel kapcsolatban különböző napi rutinokat
vezettek be az üzem területén.
Az egyik ilyen például, hogy a
délelőttös vezető (művezető,
műszakvezető, csoportvezető)

kiírja a napi termelési feladatokat a munkavégzés sorrendjében, és a tervet kifüggeszti egy
meghatározott helyen lévő tartóra. A változásokat átvezetik a
kifüggesztett tervekre, megjelölve a már kész, elvégzett munkákat, hogy a délutános, éjszakás műszakba érkező váltás tájékozódni tudjon az aktuális feladatairól, ne vesszenek el
információk, s ne kelljen kérdezősködéssel, várakozással értékes üzemidőt elvesztegetni.
Neuralgikus pont volt korábban, hogy nem volt egyértel-

műen nyomon követhető a különböző anyagok, alkatrészek,
szerszámok üzembe történő beérkezése. Ma már a munkák folyamatosságának biztosítására
minden érintett vezető előkészíti az anyagokat a következő
gépcsoportra, és az anyagmozgást egy „információs tasak” hátulján regisztrálja írásban. Az
így nyert információból kiderül, hogy melyik anyaggal melyik gépnek lesz feladata, megszűnik, vagy minimálisra csökken az eddig keresgéléssel töltött veszteségidő.
Az üzemben minden dolgozónak oda kell figyelnie
arra, hogy a saját munkaterületét rendezetten tartsa. A teljes üzemre vonatkozóan ennek
fenntartása, ellenőrzése állandó
vezetői feladat.
Bár az új intézkedésekkel
még csak a „tesztidőszakban”
tartanak, ahogyan halad előre
a folyamat, mindenki egyre inkább érzi, hogy a hatékonyabb
működés révén az ő munkája is
eredményesebb lesz. A jövőben
pedig arra kell leginkább odafigyelni, hogy ne fogyjon el a változásokat generáló lendület.
Sz. I.

Minden munkavállaló nyomon követheti
az üzem napi termelési programját a kifüggesztett listák alapján
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A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének
73. sz. módosítása
A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Tankhi
levich Evgeny cégvezető) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés
(továbbiakban: DTKSZ) kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Oláh István elnök) – továbbiakban: Felek – az
alábbiakban állapodnak meg a 2019. évi bér- és béren felüli juttatásokról:
Alapbérfejlesztés
1. A DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének (továbbiakban:
DTKSZ) hatálya alá tartozó társaságoknál egységesen bruttó 25.000 Ft/fő/
hó alapbérfejlesztést kell végrehajtani 2019. január 1-jei hatállyal.
Alapbérfejlesztésben azok a munkavállalók részesülnek, akik 2019. január
1-jén a DTKSZ hatálya alá tartozó bármely társaság statisztikai állományába tartoznak.
2. A munkáltatói jogkört gyakorló elsőszámú vezető mérlegelési jogkörébe
tartozik eldönteni , hogy az 1. pont szerinti alapbérfejlesztésből részesíti-e
a munkavállalót az alábbi esetek bármelyikénél:
a) ha a munkavállaló munkaviszonya bármely DTKSZ hatálya alá tartozó
társaságnál 2018. május 31-ét követően keletkezett,
b) aki a 2018. évben, illetve a 2019. év folyamán, a bérfejlesztés végrehajtása előtt munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy kötelezettségszegése miatt legalább két alkalommal nem fegyelmi eljárás során,
írásos figyelmeztetésben részesült.
3. Az 1. pontban szereplő alapbérfejlesztésen felül a DUNAFERR munkaerőpiaci versenyképességének megőrzése érdekében további, társaságonként
átlagosan 6,25%-os alapbérfejlesztést hajt végre, a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál 2019. január 1-jei hatállyal. Az ISD DUNAFERR Zrt-nél ez
azt jelenti, hogy a Művek, az Irányítás, és külön a Karbantartási Igazgatóság
esetében átlagosan 6,25 %-os alapbérfejlesztés történik 2019. január 1-jei
hatállyal.
4. A 3. pontban szereplő alapbérfejlesztés bázisa a 2019. január 1-jei statisztikai állományi létszám jelen megállapodás 1. pontja szerinti alapbérfejlesztés
végrehajtása előtti alapbértömege.
5. A 2019. január 1-jén tartós (passzív) betegség, vagy CSED, GYED, GYES
miatt távol lévő munkavállalók fentiek szerinti alapbérfejlesztését az aktív
állományba való visszatéréskor kell végrehajtani.
6. A 2019. január 1-jei alapbérfejlesztésben nem részesülhet az a munkavállaló, aki 2019. január 1. és 2019. március 15. között a munkavállalói felmondását írásban, hivatalosan kezdeményezte a munkáltatónál.
7. A 2019. január 1-jei alapbérfejlesztésben nem részesülhet továbbá az a
munkavállaló sem, aki 2019. január 2. és 2019. március 31. között felmentési idejét megkezdi, illetve, akinek a munkaviszonya ezen időtartamon belül
megszűnik a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok bármelyikénél.
8. Az 1. és 3. pont szerinti alapbérfejlesztés mértéke összesen, átlagosan
13%.
9. A Felek megállapodnak abban, hogy 2019. január 1-jei hatállyal végrehajtandó alapbérfejlesztés utáni emelt alapbéreket a 2019. márciusra járó bérek
kifizetésével egyidőben kapják meg a munkavállalók.
10. A Felek megállapodnak abban, hogy a 2019. évi alapbérfejlesztés végrehajtása során a DTKSZ-ben alkalmazott bérkategória táblázatban szereplő bérkategóriákhoz tartozó értékek felfüggesztésre kerülnek. Egyúttal a DTKSZ
2. sz. melléklete 6.3. pontja határozatlan időre szintén felfüggesztésre kerül.
11. A minimálbér mértéke 2019. január 1-től a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében
149.000 Ft/hó, mely megegyezik a Kormány 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletében szereplő minimálbérrel.
Béren felüli juttatások
A béren felüli juttatások elemeiben, illetve a személyi jövedelemadózásában
2019. január 1-jétől bekövetkezett változások miatt a Felek a DTKSZ módosítására vonatkozó alábbi megállapodást kötik:
1. Az étkezési utalvány megszüntetése miatt a DTKSZ 4.3.2. és 4.3.3. pontja
2019. január 1-jétől hatályon kívül kerül.
A megszüntetett étkezési utalvány helyett a DTKSz hatálya alá tartozó társaságoknál 2019. évtől bevezetésre kerül a „pulykapénz”, amelynek szabályait az alábbi új, DTKSz 4.13.8. pont tartalmazza:
DTKSZ 4.13.8.
A munkáltató az étkezési utalvány megszüntetése miatt úgynevezett „pulykapénzt” juttat munkavállalóinak, melyet első alkalommal 2019-ben fizet ki
az arra jogosultaknak.
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A juttatást mindig az adott év decemberében, legkésőbb december 20-ig
kell kifizetni.
A pulykapénz összege 2019-ben 113.000 Ft/fő.
A kifizetés feltételei:
• időarányosan illeti meg a munkavállalót a kifizetés, amennyiben év
közben létesített munkaviszonyt bármely DTKSZ hatálya alá tartozó
társaságnál.
• a munkavállaló munkaviszonyának év közbeni megszűnése esetén az
időarányosan járó juttatást a munkavállalóval történő elszámoláskor ki
kell fizetni.
• a kifizetendő összeget csökkenti a fizetés nélküli szabadságon töltött
idő. Ezen szabály alól kivétel a gyermek nevelése céljából vagy közeli
hozzátartozó ápolása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság.

2.

3.

4.

DTKSZ 4.6.2. új szövegezése az alábbi:
Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok munkavállalói szabadságos
bérük és a „pulykapénz” terhére Széchenyi Pihenő Kártya juttatást vehetnek igénybe úgy, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a mindenkori
személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes
adózású keretösszeget.
A DTKSZ 4.13.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok azon munkavállalóik részére,
akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, munkáltatói hozzájárulást biztosítanak, melynek bruttó mértéke 2019. január 1-jétől az alapbér 5,8%-a. A
munkáltató ezen összeg nettó értékét utalja az önkéntes nyugdíjpénztárba
munkáltatói hozzájárulásként.
Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás nem illeti meg a munkavállalót 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság esetén. Első alkalommal abban a hónapban nem kap hozzájárulást az ilyen munkavállaló,
amikor a fizetés nélküli szabadságának ideje elérte a 30 egybefüggő napot.
Utolsó alkalommal abban a hónapban nem kap ilyen hozzájárulást, amikor
a fizetés nélküli szabadsága lejárt.
Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki
• gyermeke gondozása céljából,
• közeli hozzátartozójának ápolása miatt
van fizetés nélküli szabadságon.
A DTKSZ 4.13.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelen DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok azon munkavállalóik részére,
akik tagjai egészségpénztárnak, munkáltatói hozzájárulást biztosítanak,
melynek bruttó összege 2019. január 1-jétől 8.800 Ft/fő/hó.
A munkáltató ezen összeg nettó értékét utalja az önkéntes egészségpénztárba a munkavállaló számlájára.
Önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás nem illeti meg a munkavállalót 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság esetén. Első alkalommal abban a hónapban nem kap hozzájárulást az ilyen munkavállaló,
amikor a fizetés nélküli szabadságának ideje elérte a 30 egybefüggő napot.
Utolsó alkalommal abban a hónapban nem kap ilyen hozzájárulást, amikor
a fizetés nélküli szabadsága lejárt.
Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki
• gyermeke gondozása céljából,
• közeli hozzátartozójának ápolása miatt
van fizetés nélküli szabadságon.
A DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok az iskolakezdési utalvány megszüntetését követően is biztosítanak iskolakezdési támogatást az arra jogosult
gyermekek után.
A támogatást bérként fizeti ki a munkáltató az adott év júliusára járó bér
kifizetésével egyidőben. A támogatás mértéke arra jogosult gyermekenként
bruttó 21.100 Ft.
Az ISD DUNAFERR Társaságcsoport munkavállalói közül a gyermeke után
családi pótlékra jogosult szülő az alábbi feltételek együttes megléte esetén
veheti igénybe – a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott szabályok szerint – az iskolakezdési támogatást:
• aki 2019. június 30-án, illetve a támogatás kifizetésekor is a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál munkajogi állományban van.
A munkajogi állományban lévők közül nem igényelhet az a munkavállaló iskolakezdési támogatást, aki 2019. június 30-án a 30 napnál hos�szabb fizetés nélküli szabadságát tölti. Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki gyermeke gondozása céljából tartózkodik otthon (CSED,
GYED, GYES), vagy közeli hozzátartozójának ápolása céljából nem
végez munkát, és
• akinek a gyermeke általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, és

•
•

akinek a gyermeke saját jövedelemmel nem rendelkezik, és
a támogatás annak a tanévnek a végéig (augusztus 31-ig) igényelhető,
amelynek időtartama alatt a gyermek betölti a 20. életévét. Ez alól kivételt képez az a sajátos nevelési igényű tanuló, aki az 1998. XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult. Ebben az esetben a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a
tanuló huszonharmadik életévét betölti, így az ilyen gyermek után jár az
iskolakezdési támogatás.
a Társaságcsoport munkavállalói közül a támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő veheti igénybe, amennyiben mindkettő
ugyanannál a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságnál dolgozik.
abban az esetben is jár a munkavállalónak az iskolakezdési támogatás
– a felsorolt feltételek megléte mellett –, ha a munkavállaló gyermeke
után a családi pótlékot a munkavállalóval közös háztartásban élő házastársa kapja.
aki legkésőbb 2019. szeptember 30-ig leadja a családi pótlék folyósításáról szóló számlakivonat másolatát és a szükséges iskolalátogatási
igazolást.

•
•

•

•

amennyiben a fenti feltételek bármelyikének a munkavállaló, illetve
gyermeke nem felel meg, úgy az iskolakezdési támogatást az igénylő
munkavállaló járandóságából a munkáltató jogosult levonni.

A jelen megállapodásban rögzítettektől a DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok érvényesen nem térhetnek el.
Dunaújváros, 2019. február 13.

		
ISD DUNAFERR Zrt.
DUNAFERR DV. VASAS
képviseli:
Szakszervezeti Szövetség
Tankhilevich Evgeny
képviseli:
cégvezető
Mucsi Zoltán		
elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet
képviseli:
Oláh István
elnök

MEGÁLLAPODÁS a DTKSz 4.11. pontja szerinti
szociális és egyéb juttatásokról
A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Tankhi
levich Evgeny cégvezető) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés
(továbbiakban: DTKSZ) kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Oláh István elnök) – továbbiakban: Felek – az
alábbiakban állapodnak meg a szociális és egyéb juttatások 2019. évi mértékéről:
1. Munkásszállás a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének (továbbiakban: DTKSz) 4.2.1. pontjához
A DTKSZ 4.2.1. pontja hatályon kívül kerül 2019. március 1-jétől.
2. Munkáltatói üdültetés a DTKSz 4.6.1. pontjához
2.1. A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban szabályozzák úgy, hogy a munkavállalók által fizetendő
térítési díj nem haladhatja meg a bruttó számlázási ár 2018. évi összegét.
2.2. A társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját megállapodásukban szabályozzák.
2.3. A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megállapítani a DUNAFERR
Társaságcsoport Kollektív Szerződése hatálya alá tartozó társaságok
esetében, hogy annak mértéke nem haladhatja meg az ISD DUNAFERR
Zrt, az ISD Kokszoló Kft. és az ISD POWER Kft. esetében összességében számolva a 2018. évi összeget.
Ennek megfelelően a fenti társaságok 2019. évben az alábbi gyógy
üdültetésre fordítható munkáltatói költségkerettel rendelkezhetnek:
ISD DUNAFERR Zrt.: 6,200 MFt
ISD Kokszoló Kft.: 1,100 MFt
ISD POWER Kft.: 0,600 MFt
3. Lakáskölcsön, segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ 4.1., 4.8.1.,
4.8.2., 4.8.3., és 4.9. pontjához
3.1. A DTKSZ hatálya alá tartozó társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabérelőleg kereteit,
feltételrendszerét.
4. Törzsgárda jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához
A törzsgárda jutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 2019-ben az
alábbiak szerint alakul:
Ssz.

Elismert TG évek

Erkölcsi elismerés

2019. évi elismerés
Ft

1.

5

oklevél

81.900.-

2.

10

oklevél

104.900,-

3.

15

oklevél

129.700,-

4.

20

oklevél

153.600,-

5.

25

oklevél

179.000,-

6.

30

oklevél

202.800,-

7.

35

oklevél

225.300,-

8.

40

oklevél

263.400,-

9.

45

oklevél

303.000,-

10.

50

oklevél

347.900,-

11.

Folyamatos 25 év
a társaságcsoportnál

Tg. Kötvény
és emlékplakett

A jelen megállapodás megkötésének időpontja után kifizetett törzsgárda juttatás esetében kell a táblázatban szereplő törzsgárda jutalmakat alkalmazni.
5. Nyugdíjas támogatás
5.1. A DTKSz 4.13.1., 4.13.2. és 4.13.3. és 4.13.4. pontjához
A DTKSZ-t kötő Felek rögzítik, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. a Törzsgárda
Biztosítási Kötvénnyel nem rendelkező, 1988-tól folyamatos támogatásban
részesülő nyugdíjasok részére 2019. évben az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést:
• akik 1988. január 1-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év folyamatos DTKSZ
hatálya alá tartozó társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy
törzsgárda plakettel rendelkeznek – az 1988. szeptember havi nyugdíjösszegüknek megfelelően kialakított kategóriák szerint:
4.000 Ft-hó-ig		
101.200 Ft/fő/év,
4001 – 6.000 Ft/hó		
95.000 Ft/fő/év,
6001 – 8.000 Ft/hó		
89.200 Ft/fő/év,
8001 Ft/hó felett		
85.200 Ft/fő/év
• aki az előző feltételeknek nem felel meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj mértékét nem haladja meg, 82.900 Ft/fő/év támogatásban részesült/
részesül.
5.2. A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről
5.2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási
Kötvénnyel rendelkező nyugdíjasok járadékának bruttó
összege 2019. január 1-től 20.100 Ft/hó/fő.
5.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2019. évben a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok az 5.1. és az 5.2. pontokban foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasok
számára.
6. VASAS és Kohász nap
A munkáltató vállalja a XLII. VASAS és Kohász napi ünnepség megrendezését, és viseli annak költségeit.
A jelen megállapodásban rögzített juttatások mértékétől a társaságok érvényesen nem térhetnek el.
Dunaújváros, 2019. február 13.

		
ISD DUNAFERR Zrt.
DUNAFERR DV. VASAS
képviseli:
Szakszervezeti Szövetség
Tankhilevich Evgeny
képviseli:
cégvezető
Mucsi Zoltán		
elnök

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet
képviseli:
Oláh István
elnök

2019. február
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Aktuális

Szent Borbála Érem
a Kokszoló vezetőjének
Fontos az OMBKE működésének támogatása
Rangos szakmai
elismerést vehetett át
a közelmúltban Orova
István, az ISD Kokszoló
Kft. ügyvezető igazgatója
a 2018. december 4-én
megrendezett Szent
Borbála-napi országos
központi ünnepségen
Budapesten.
A Szent Borbála Érmet dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter adta át a
díjazottaknak.
Orova Istvánnal a díj kapcsán beszélgettünk.
– Jólesett az elismerés, bár
nagyon tiltakoztam a felterjesztés ellen. Belegondoltam, hogy
bizony, e mögött már egy életút van... Tudomásom szerint
Latorcai János korábbi ipari és
kereskedelmi miniszter úr alapította a Szent Borbála Érmet a bányászat és a kohászat érdekében
végzett magas színvonalú, eredményes tevékenység elismerésére. Évekig nem a miniszter adta
át a kitüntetést, most azonban
személyesen Palkovics úrtól vehettem át az érmet a vele együtt
járó oklevéllel és kitűzővel együtt.

Ugyanezen ünnepségen kapták kézhez az arra érdemesek a
Miniszteri Elismerő Okleveleket,
a Ma
gyar Bányászatért Életmű
Díjakat, illetve emlékérmeket. A
duna
ferres kollégák terjesztettek fel a kitüntetésre, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület (OMBKE) jóváhagyá-

sával. Nem maradt titokban, hiszen szakmai önéletrajzot is kértek tőlem.
– A beszélgetésünk elején
úgy fogalmazott, hogy bizony,
e mögött már van egy életút.

Új mérőműszer
a Fémbevonóműben
A korábbi izotópos mérést kiváltva új, röntgensugaras
horganyrétegvastagságmérő berendezést telepítettek
a közelmúltban a Fém
be
vo
nóműben. A gép be
szállító
ja, gyártója a Thermo Fischer
Scientific cég.
– A vastagságmérő sokszorosan beváltotta a beüzemelése óta eltelt időben a hozzá fűzött reményeket. Pontosan és
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folyamatosan megbízhatóan
üzemel – így összegezte a beruházási eredményeket Bucsi
Tamás, a Fémbevonó gyárvezetője, aki ezúton is köszöni
a folyamatirányítási főosztály
radiometrikus szerviz kollégáinak és a beruházási osztály
munkatársainak az előkészítésben, beépítésben és a karbantartási feladatok során végzett munkát.

Röviden felidézné ennek a főbb
állomásait?
– Okleveles gépészmérnök végzettséggel a vaskohászat közelében kezdtem 1980ban, gyakornokként megismertem a teljes gyárat, végül az acélműnél kötöttem ki,
a konverterberuházás gépészeti karbantartó vezetője lettem. Akkor az acélmű még egy szervezetben volt a kohóval mint
Kohászati
Gyáregység.
Az Acélművek Kft.-ben
már karbantartási és fejlesztési főmérnök voltam,
amikor a Kokszolóhoz
hívtak. Az akkori vasműs
vezetés és az Acélművek
Kft. vezetője, dr. Szücs
László hivatott magához,
hogy a kokszolóblokk
korszerűsítésre
szorul,
vezetőváltást terveznek,
olyan embert keresnek,
aki beruházás- és projektmenedzselésben már tapasztalatokat szerzett. Meglepődtem
ezen az ajánlaton. Egy vegyipari
technológiát képviselő gyárban
mit keresek én? Négy nap múlva a taggyűlésen beterjesztették

a nevemet és megválasztottak.
Mindez 2001-ben történt.
– Mikortól kapcsolódott
be az OMBKE Vaskohászati
Szakosztály dunaújvárosi szervezetének munkájába?
– Az egyesületnek 1991 óta
vagyok a tagja. Mivel önkéntes szervezet, vezetőként két dimenzióban köteleződtem el. Az
egyik, hogy a napi technológiai
munkában időnként ellenérdekeltség mutatkozik a kokszgyártók és a kohászati felhasználók
között, amit a kohászat érdekében is kezelnünk kell. A kokszoló önálló üzleti egység, a rentabilitást fent kell tartani a külső piacon is. Ez a sajátos együttműködés is hozzájárult ahhoz, hogy
kohász barátaink javasoltak a kitüntetésre. A másik dimenzió, az
egyesület működési támogatása.
A kokszolóban több aktív tag van,
akiknek az egyesületi tevékenységét igyekszem a rendelkezésemre
álló lehetőségek függvényében támogatni. A helyi egyesület bizonyos rendezvényeinek anyagi támogatásától sem zárkózom el.
Fontosnak tartom, hogy fennmaradjon a 126 éves egyesület.
Szente Tünde

Őszinteség, egyenesség,
kemény munka
Nemcsak jó szakember, de népszerű vezető is
Az ISD DUNAFERR
társaságcsoportnál évről
évre megválasztják az Év
Menedzserét.
A tavalyi évben nyújtott szakmai és vezetői tevényeségéért
capt. Vaso Janicic, az ISD Por
tolan Kft.ügyvezető igazgatója
vehette át az elismerést.
– Közismert Önről hajóskapitány múltja. Hogyan jött az
életébe a hajózás, miként választotta annak idején ezt az
életformát?
– Családunkban anyai ágról
több rokonom is ezt a pályát választotta, az első benyomásokat
rajtuk keresztül szereztem. Ezen
kívül a négy évvel idősebb bátyám tengerészeti iskolába járt,
az ő élménybeszámolói szintén
nagy hatást gyakoroltak rám.
– 2005-ben kezdett a DUNA
FERR-nél dolgozni. Melyek voltak a legfontosabb stratégiai feladatok, állomások a vasműs
pályáján?
– Stratégiai feladatul tűztük
ki a vállalat részére érkező alapanyagok gördülékeny beszállítását. Szintén ide soroltuk valamennyi késztermék-kiszállítás átvételét, illetve azok végfelhasználókhoz való eljuttatását összekötni annak érdekében,
hogy a gyártástól a végső rendeltetési helyig tartó teljes útvonalon ellenőrzés alatt tartsuk a
folyamatot.
Kezdetben a logisztikai tevékenységet különálló társaságok
végezték. Az volt az elképzelésünk, hogy egy kézben, egy társaságban összpontosuljon a teljes folyamat, ami 2007-ben sikeresen megvalósult, a korábbi
Logisztikai Kft. és a Kikötő Kft.
beolvadt a Portolan Kft.-be.
Szintén kiemelten fontos feladatként kezeltük, hogy minél több hosszú távú szerződést
kössünk a legfontosabb szállít-

mányozási cégekkel annak érdekében, hogy a pillanatnyi piaci helyzettől függetlenül kedvezőbb és stabilabb árakkal
tervezhessünk.
– Az Ön irányítása alatt az
ISD Portolan Kft. több rangos
szakmai elismerésben részesült.
Mit jeleznek ezek, hogyan határozná meg a társaság szerepét,
jelentőségét magyar és nemzetközi viszonylatban?
– Ez azt jelenti, hogy helyes
úton járunk, hatékonyan tudunk együttműködni cégen belül és külső partnereinkkel egyaránt. Vezető szerepet töltünk
be a hazai piacon, de jól ismernek bennünket nemzetközi viszonylatban is – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Ön által említett elismerések. Úgy tekintenek ránk, mint tevékenységét nagyon magas szakmai
színvonalon végző cégre. Ez
köszönhető az általunk szállított árumennyiségnek, a nyújtott szolgáltatások minőségének, a professzionalizmusnak, a
hatékonyságnak, valamint üzleti hozzáállásunknak.
– A közelmúltban változás
történt a cégstruktúrában, a dunaújvárosi kikötő visszakerült az
anyavállalat DUNAFERR szervezetébe. Hogyan változott ezzel

a Portolan élete, melyek a
jelenlegi működés legfontosabb aktualitásai?
– Először is, nagyon
büszkék vagyunk arra,
hogy a kikötő ilyen hosszú
ideig erősítette a Portolan
szervezetét. Mint ismeretes, mielőtt beleolvadt
volna a Portolan Kft.-be,
a Kikötő Kft., mint önálló leányvállalat veszteséges cégként működött. A
fúzió után mindent megtettünk annak érdekében,
hogy sikeressé tegyük.
Megnöveltük a forgalmazott mennyiségeket és fejlesztettük üzleti folyamatainkat. A
megelőző időszak 600 000 tonna/év kiszállítási volumene helyett átlagosan évi 1 millió tonna anyagot mozgattunk meg,
míg három évben rekordot
döntöttünk 1,4 millió tonna/év
mennyiséggel. Ez természetesen nem egyik napról a másikra történt; a szinergiának, a jobb
tervezésnek és szervezeti felépítésnek köszönhetően értük el a
valamikor megálmodott célt.
A tulajdonosi döntést követően a kikötő nélkül folytatjuk
tovább szállítmányozói tevékenységünket. Továbbra is teljes mértékben ellenőrzésünk
alatt tartjuk a vállalat komplett
logisztikai folyamatát az alapanyagok beszállításától kezdve a késztermékek kiszállításáig. A jövőben is szeretnénk
megfelelni nemcsak a tulajdonosi, hanem a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak is, hogy ezután is sikeres cégként maradhassunk talpon a piacon. Véleményem szerint a cég szempontjából ez a
legfontosabb.
– Rendszeresen hallani lehet
arról a vállalati berkeken belül, hogy Önt nem csak tisztelik
a kollégái, hanem őszintén ked-

velik. Korrekt, emberséges vezetőként, abszolút pozitív személyiségként beszélnek Önről. Mi
a titka ennek, milyen vezetői
hitvallást követ a mindennapi
munkában?
– Semmiféle titok nincs ebben. Keményen dolgozom minden nap, és ez az elvárásom a
környezetemben lévőkkel szemben is. Nem vagyok „magamra
zárom az irodát” típusú vezető,
nálam mindig nyitva áll az ajtó
a kollégák előtt. A csapatmunka híve vagyok, meghallgatom a
kollégák véleményét, megosztjuk egymással az információkat
és a tapasztalatokat egyaránt.
A hitvallásom nagyon egyszerű: őszinteség, egyenesség, kemény munka és egymás tisztelete. Ebből lehet építkezni, és ez
az, ami összetarthat és előrébb
vihet egy profi csapatot.
– Végezetül egy személyes
kérdés: milyen érzéseket keltett
Önben az Év Menedzsere Díj,
hogyan fogadta az elismerést?
– Nagyon hálás vagyok, miközben büszke is arra, hogy egy
jellemzően termelés-szemléletű
cég képviselői ítélték oda nekem
a díjat, hiszen mi „csak” szolgáltatást nyújtunk a DUNAFERRnek. Minden tiszteletem azoké az embereké, akik a termelési vonalon dolgoznak, és úgy
gondolom, hogy elsősorban ők
azok, akik megérdemlik az elismerést. Az ő tevékenységük
nélkül egy szállítmányozó cég
sikertörténete mit sem érne.
Igazán hálás vagyok azoknak,
akik támogattak és engem javasoltak erre a kitüntetésre.
Hozzá kell tennem azt is,
hogy ez a díj nem az én személyes elismerésem. Csakis munkatársaim támogatásával és segítségével válhattam sikeres vezetővé, hiszen hosszú évek alatt
építettük fel azt a társaságot,
amelynek képviselőjeként méltó voltam e kitüntető címre.
Akiknek tudtam, személyesen
köszöntem meg a támogatást,
de bízom abban, hogy mindenki érzi: ezen az elismerésen valamennyien osztozunk.
Sz. I.
2019. február 11

Munkavédelem

Munka- és tűzvédelmi
tanácskozás
Beszámoltak a tavalyi évről

A 2018. évet értékelő
munka- és tűzvédelmi
tanácskozást tartottak
január 30-án az ISD
DUNAFERR Zrt.-nél.
Kljucskin Szergej biztonsági
és védelmi igazgató rövid bevezetőjét követően Móróné
dr. Zupkó Tímea munka- és
egészségvédelmi főosztályvezető adott átfogó tájékoztatást a
tavalyi év munkavédelmi helyzetképéről. A tűzvédelmi helyzetről Stossek Tamás megbízott
katasztrófavédelmi osztályvezető számolt be.
Móróné dr. Zupkó Tímea elmondta, hogy a kitűzött munkavédelmi célok teljesítése a tavalyi évben nem sikerült maradéktalanul a vállalatnál. A teljes munkabaleseti frekvencia,
vagyis az egymillió munkaórára
jutó balesetek száma 11,1-es értéket mutat a 2018-as évre vonatkozóan, miközben a célérték

9,7 volt. Kedvezőbb a helyzet az
ipari baleseti frekvencia tekintetében, itt 6,2 volt a tervben szereplő érték, míg a tényadat 6,0.
A tavalyi év során 280 bejelentett sérülésből 74 esetben keletkezett munkanap-kieséssel
járó munkabaleset a vállalatnál.
A sérülések és a balesetek száma egyaránt növekedést mutat az előző évhez képest. A legnagyobb gyakorisággal a zúzódással, rándulással, szakadással
járó közlekedési sérülések fordultak elő, tavaly az ilyen típusú sérülések tették ki együttesen
az összes baleset több mint felét. Gyakoriak voltak a vágásosszúrásos, illetve az idegen anyagok behatása miatt keletkezett
sérülések is.
2018-ban az egyes gyártóművek közül a legtöbb baleset a Szállítóműben következett be. Második helyen a
Nagyolvasztómű áll, míg a harmadik legmagasabb balesetszá-
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mot a Karbantartási Igazgatóság
munkaterületein regisztrálták.
A 2018. évben a betegállomány
miatt kiesett munkanapok száma csökkenő tendenciát mutatott a vállalatnál, a táppénzes
napok összessége, valamint az
egy főre jutó kiesett napok száma egyaránt csökkent.

Kiemelten fontos
a tűzmegelőzés
A társaságcsoport tavalyi tűzbiztonsági helyzetét elemezve Stossek Tamás megbízott
katasztrófavédelmi osztályvezető elmondta, hogy a tűzesetek száma 60 volt a társaságcsoport különböző területein, ami
az elmúlt öt év adatait összehasonlítva magas szám. Ebből
28 esetben volt szükség a létesítményi tűzoltók kivonulására.
Bár a keletkezett tüzek többsége
kárérték nélküli, vagy csak csekély kárértékkel járó eset volt,
mégis történt három olyan tűzeset is, amelyek együttes kárértéke meghaladta a 30 millió forintot. A legtöbb tűzesetet a
tavalyi évben is a technológiai
folyamatokban jelenlévő izzó,
forró anyagokkal való érintkezés okozta, de elektromos hiba
miatt is bekövetkezett jó néhány
tűzeset. Műszaki mentéshez tavaly 22 esetben vonultak ki a létesítményi tűzoltók, itt a legkülönbözőbb események során
nyújtottak segítséget. Előfordult többek között izzó koksz

hűtése, vízbetörés okozta károk
elhárítása, vegyi kármentesítésben való részvétel, de összeütközött vasúti szerelvényeknél is
számítottak a tűzoltók műszaki
segítségnyújtására.
Összegzésében a szakember
felhívta a figyelmet a karbantartás és a megelőzés fontosságára. Több területre vonatkozóan is megállapítható például a villámvédelmi és a villamos
berendezések időszakos felülvizsgálatainak hiánya, vagy a
felülvizsgálatok során feltárt
hibák kijavításának elmaradása. Fontos feladat a régi típusú tűzjelző berendezések korszerűsítése, az üzembiztonság
javítása és a téves jelzések számának csökkentése érdekében.
A végrehajtott tűzriadó-gyakorlatok tapasztalatainak alapján az is megállapítható, hogy
vészhelyzetben nem valósítható meg minden épület biztonságos kiürítése a gyár területén,
amivel foglalkozni kell az elkövetkezőkben. Ehhez kapcsolódóan pl. vészhelyzeti szirénarendszer kerül kiépítésre a gyár
területén.
A tanácskozást bezárva
Kljucskin Szergej biztonsági
és védelmi igazgató elmondta,
hogy az igazgatóság szervezetébe tartozó katasztrófavédelmi
osztály új feladata egy katasztrófavédelmi program kidolgozása és elindítása.
Sz. I.

Sport

Stabilitás, kiszámíthatóság,
magas szakmai nívó
A futsal a dunaújvárosi labdarúgás ékköve lett
Szinte a megalakulása,
2013 óta a dunaújvárosi
labdarúgás egyik
meghatározó szereplője a
DUNAFERR DUE Dutrade
Futsal Club. Az eltelt
idő alatt a felnőttcsapat
bajnoki és kupaszereplése
meghonosította és nép
szerűvé tette a sportágat
a dunaújvárosiak körében,
eredményessége pedig
az ország élmezőnyébe
repítette az egyesületet.
A megszerzett bajnoki ezüst- és
bronzérmek, a Magyar Kupaezüstérem, a stabil és kiszámítható működés, a kiváló szakmai munka adja az egyesület
és a csapat hitelességét. Mindez garancia az eredményességre. A most folyó bajnokságban
a felnőttek a dobogós helyezésért küzdenek, miközben hamarosan kezdetét veszi a bajnokság második szakasza. Zemankó
Zoltán operatív vezetőt kértük,
hogy értékelje a klubban
zajló munkát.
– A bajnokságban
az első kör végén a harmadik helyen állunk,
a Berettyóújfalú és a
Veszprém mögött. A
küzdelmek már két csoportban folytatódnak. A tabellán elfoglalt helyezések alapján
az egyik csoportba az 1., 4., 5.,
7., 9., míg a másik csoportba a
2., 3., 6., 8., 10. helyen álló csapatok kerülnek, és újabb kört
játszanak egymással. Az itteni
végeredmény alapján keresztjáték következik a bajnoki helyezésekért, tehát minden mérkőzésnek óriási tétje lesz.
Az idei bajnokság nagyon
kiegyensúlyozott, hiszen a
Győr megszűnésével négy csapat (Veszprém, Szombathely,
Berettyóújfalu és mi) kiemelkedik, és közel egy szinten áll já-

tékerőben és tudásban. A különbséget ma a csapatok között
a külföldi játékosok jelentik.
Megalakulásunkkor a zászlónkra tűztük, hogy magyar fiatalokkal dolgozunk, de reálisan nézve a brazil, a spanyol és portugál játékosok nélkül csak nehezen érhető el a bajnoki cím.
A bajnokság szépen indult a számunkra. Fehér Zsolt edzőnk
szakmai tudása (aki a
válogatottól tért vissza
– a szerk.), tehetsége,
kvalitásai, a csapatunk
hasznára vált, nagyon
jó taktikát dolgozott ki. Az első
9 forduló után másodikak voltunk. De egyre inkább begyűrűzik a profi szemléltmód, készülnek egymásból a csapatok,
elemzik a játékot. Van egy központi instant statisztikai rendszer, ahol minden adat megtalálható és ez minden csapat számára hozzáférhető.
Látszik, hogy készültek a mi játékunkból is, a gólerős játékosainkból szintén. Ide tartozik,
hogy ők a góllövőlistán is előkelő helyet foglalnak el. A listát Fekete Róbert vezeti 31 góllal, Pál Patrik a harmadik 21

találattal, míg Hosszú Ádám 16
góljával az ötödik helyen áll. A
futsalsport is tolódik el a professzionalizmus felé, ez igaz a
szakmai alapokra, de a csapatok költségvetésére egyaránt.
Az élmezőny gárdáiban a játékosoknak heti tíz edzésük van,
ebből élnek, nálunk még mindig csak heti négy. Aki többet
edz, előrébb tart. Ennek fényében jó eredményeink vannak,
és nagyon szeretnénk érmet
nyerni.
Az utánpótlásban nagyon
szépen fejlődnek a játékosok, és
az elmúlt öt évnek köszönhetően
már vannak olyan saját nevelésű játékosaink, akik a felnőtt keretben készülnek: Szabó Kristóf
és Kovács Krisztián. A Magyar
Kupában jól szerepelünk, szeretnénk a Final Four-ba bekerülni négy év után. Azt gondolom, nagyon színvonalas lesz ez
a négyes döntő, mert a jelenlegi
állás szerint a legjobb négy csapat részvételével rendezik majd
meg Szigetszentmiklóson, február 23-24-én. Nagy esélyünk
van arra, hogy ott legyünk, és ez
nagy öröm a számunkra.
Utánpótlásbázisunk egyre
stabilabb lábakon áll, az U11,

U13, U15, U17, U20-as korosztályokban hetven fiatal sportol a mi égiszünk alatt. A heti
3-4 edzés mellett versenyszerűen játszanak hétvégenként.
Németh Péter egykori 117-szeres válogatott játékos vezeti a
szakmai munkát. Szépen fejlődnek a kicsik is.
Stabilitás, biztos szakmai fejlődés jellemzik a klubot. Ez köszönhető a bajnokságban jól
szereplő felnőttcsapatunk vonz
erejének, a kiegyensúlyozott, jó
gazdálkodásunknak és szponzorainknak. Az ISD DUNAFERR
Zrt.-nek, a Dutrade Zrt.nek, a Dunaújvárosi Egyetem
nek, Duna
újváros MJV ön
kormányzatának és további támogatóinknak, valamint
médiapartnereinknek.
Sokat fejlődtünk a marketingmunkában is. A csapatunk oldalát több mint kétezren kedvelik, sőt, az internetes
felületen és a nyomtatott sajtón keresztül negyvenöt-ötvenezer embert érünk el közvetlenül. Ehhez járul az M4 sportcsatorna éves szinten 3-4 alkalommal történő közvetítése, mely együttesen komoly
marketingerőt jelent, ráadásul a támogatóinknak is jó reklámérték. A közelmúltban elindult Instagram-oldalunk is.
Az ugrásszerű növekedést az
egyik kedves barátunk, alapító tagunk segítségével értük
el. Nagyon nagy eredménynek ítélem azt, hogy ma már
családi programmá vált egyegy futsalmeccs, vannak vis�szajáró nézőink Paksról, Duna
földvárról, Előszállásról. El
értük azt, amit a megalakulásunkkor célul tűztünk ki
magunk elé: a gyerekeknek
sportolási és versenyzési, míg a
felnőtteknek szórakozási lehetőséget biztosítunk.
Szóládi Zoltán

2019. február 13

sport

10 éves Dragon Steel
Sportegyesület
Világ- és Európa-bajnokként jubiláltak

Számos dunaferres
kollégánk kedveli a vízi
sportokat. S vannak
köztük olyanok is, akik
sporttársaikkal együtt,
kemény munkával
nemzetközi sikereket is
elértek ezek egyikében, a
sárkányhajózásban.
A Dragon Steel SE 2009-ben
alakult meg Dunaújvárosban, és
az elmúlt tíz év során dinamikusan fejlődött. 2014-től Tóth
Edit tölti be az egyesület elnöki posztját, akinek elnökhelyettesként Bíró Andrea, titkár-

ként Gálné Sárközi Éva segíti a
munkáját. Az egyesület sportolói számos hazai és nemzetközi
sikert értek el, joggal van tehát
mire büszkének lenniük a tízéves jubileum okán.
2013-ban a női csapatuk
Magyar Kupa-győztes lett. A
2013-as szegedi világbajnokságon 32 válogatott sportolójuk
21 dobogós érem megszerzéséhez járult hozzá. 2016-ban a római nemzeti Eb-ről négy arany,két ezüst- és két bronzéremmel tértek haza. Premier vegyes
egységük bajnoki címet szerzett
2017-ben a hosszú távú magyar

bajnokságon 8 km-es távon, a
bajnokságon két női ezüstérem
és egy férfi bronzérem is született. 2017-ben a Klub Legénység
Európa-bajnokságról
bronzéremmel, két 4. és egy 6. helyezéssel tértek haza. 2018ban a sportegyesület kiemelkedő versenyzőszámmal, 57 fővel
vett részt a Szegeden megrendezett 11. IDF Klub Legénység
Világbajnokságon, ahol az U18
mix csapatuk szerezte meg a
magyarok első aranyérmét. A
fiatalok emellett még egy ezüstés két bronzérmet is kivívtak.
A Dragon Steel seniorjai 4. és

6. helyet értek el a világbajnokságon. Szintén a tavalyi évben a 13. EDBF Nemzetek közötti Európa-bajnokságon négy
arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel járultak hozzá a magyarok sikereihez A tíz év mérlege 27 vb-érem, 18 Eb-érem
és 57 magyar bajnoki érem az
egyéb trófeák mellett.
A közelmúltban számos lelkes fiatal sportoló csatlakozott
az egyesülethez, így sikerült tavaly a szegedi világbajnokságon
az U18-as korosztályban is csapatot kiállítaniuk. A fiatalok a
Dragon Steel SE mint klubcsapat legelső világbajnoki aranyés ezüstérmeit szerezték meg. A
vezetés nagy örömére a rendkívül lelkes és tehetséges fiatalok
idén már magyar válogatottként
tervezhetik a thaiföldi világbajnokságon az indulást.
A tavalyi évben a sportegyesület hivatalos honlapja is elkészült, amelyet a www.
dragonsteelse.hu címen érhetnek el az érdeklődők. Számos
értékes információ megjelenik
az oldalon a sportággal és az
egyesülettel kapcsolatban. Az
„Acélsárkányok” nyitottak az
új belépők fogadására, kortólnemtől függetlenül, nagy szeretettel várják a csatlakozni vágyókat. Ebben az évben is szeretnének fényes sikereket elérni,
kitartó, kemény munkával. Aki
pedig egészségmegőrzés céljából választaná e remek mozgásformát, megszívlelheti a tanácsukat: a sárkányhajózás legyen
az egyetlen gyógyszered!
Sz. I.

Dunán innen, Dunán túl
Várják a túrázókat
A Pentele Természetjáró Egyesület
február 23-án 14. alkalommal
rendezi meg a „Dunán innen,
Dunán túl” teljesítménytúráját.
A túra útvonala kis szintkülönbségekkel
halad a környéken, ahol több érdekes látnivaló is kínálkozik: az adonyi Szentmihályi
erdő hóvirágmezői, a rácalmási Nagyszi14

get vagy a dunaújvárosi Acélszoborpark. A
túra leghosszabb, 50 km-es távja a Pentelehídon át Dunavecsére vezet.
A túratávok között idén is szerepel a 8,5
kilométeres családi kör, az edzettebb túrázók pedig 15, 20, 30 és 50 kilométeres távokra nevezhetnek.
Minden táv nevezése szombat reggel
a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános

Iskolában történik, a kiírások szerinti időpontokban. Az ötven, harminc, húsz és tizenöt kilométeres távok rajtjához ingyenes autóbuszok indulnak reggel 7 órától az
iskolától.
A túráról bővebb információk elérhetők a www.pentelete.eoldal.hu weboldalon,
illetve hívhatják a szervezőket a 20/4157111-es telefonszámon is.

Közérdekű

Pihenésre nincs idő,
feszített a tempó!
Novemberben már a 40. Arany Üst következhet
A Dunaferr SE úszó
szakosztálya évtizedek
óta jeleskedik az után
pótlásnevelésben.
A tavalyi évben sem történt
ez másként. A minőségi
munka nagy részben a jól
képzett edzői gárdának
köszönhető.
A szakosztályban rengeteg óvodás korú gyermek tanul úszni,
rajtuk kívül százhatan
igazolt sportoló, akik
hétről hétre versenyeken is megmérettetik
magukat. Velük Kovács
József, Berzlánovits Éva,
Szabó Gergő, Hornyák
Judit, Szellákné Dubniczky Erzsébet és Pál Nóra foglalkozik.
A szakmai munkát Bene Vera
szakosztályvezető koordinálja,
akit arra kértünk, hogy értékelje
az előző évet és kicsit pillantson
előre az idei esztendőre.
– Bátran mondhatom, hogy
eredményes évet zártunk 2018ban. Az országos bajnoki pontversenyt a 21. helyen zártuk,
közel 130 klub között, miközben egyike vagyunk annak a 9
csapatnak, amelynek versenyzői minden korosztályban tudtak pontokat gyűjteni. A felnőt-

tek között Szöllősi Martin, az
ifiknél Selmeci Levente és Fekete
Dóra, a gyermek korosztályban
Hromek Dóra és Horváth István
állhatott fel a bajnoki dobogóra,
Kállai Botond és Kovács-Seres
Hunor pedig bajnoki címekkel
örvendeztettek meg bennünket.
18 olyan versenyzőnk van, aki
egyéniben vagy váltóban döntős helyezést ért el. Közülük hatan kerültek be a Jövő Bajnokai
tehetséggondozó program régiós keretébe:
Hromek Dóra, Horváth
Hanna, Kenyér Lilla,
Kállai Botond, KovácsSeres Hunor és Horváth
István.
Persze nem mindig csak
úszunk. A nyári edzőtábori időszakban jut idő kirándulásra,
mozizásra, biciklitúrára is. Most
télen pedig szánkóztak és hóembert építettek együtt a gyerekek. Nagy figyelmet fordítunk
a képzési programok megvalósulására is. Igyekszünk edzőink számára biztosítani a továbbképzési lehetőségeket, változatos témákban szervezünk
előadásokat. Büszkék vagyunk
úszóink parton elért eredményeire is: most éppen Dort
Bencére, aki szerződésaláírás

előtt áll az amerikai Michigan
Egyetemmel. Bence ősztől az
Egyesült Államokban folytatja tanulmányait és az egyetemi
úszócsapatot erősíti majd.
A tavalyi év legnagyobb eseménye az uszodabezárás volt,
ami
októbertől
jelentősen
meg
változtatta az életünket.
Serdülő, ifjúsági és felnőtt úszóink naponta kétszer ingáznak
Iváncsára, a fiatalabbak pedig
az élményfürdőbe tudtak átköltözni és ott zajlik az úszásoktatás is. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően mindkét helyszínen zavartalanul tudunk dolgozni. Az élményfürdőben új otthonra találtunk,
nagyon barátságos fogadtatásban van részünk, amit csak köszönni tudunk.
A téli szünet után januárban újraindult a felkészülésünk. Februárban már ismét
versenyeznek úszóink. Selmeczi
Levente és Kovács József február 12-én utazott Dohába,
Nyíltvízi Világkupa futamra.
Március elején Iváncsán rendezzük meg a Fejér megyei körverseny első fordulóját. A hónap
végén pedig kezdődik a felnőtt
Országos Bajnokság is, amely
komoly megmérettetés lesz az
ifjúsági és felnőtt versenyzőink számára. Kiváncsian várjuk,
hogy áprilisban hányan választják majd a Vasvári iskola úszóosztályát a beiratkozásnál. Az
idén novemberben szeretnénk
ismét megrendezni az Arany
Üst Nemzetközi Úszóversenyt,
amely kerek jubileumhoz érkezik, a negyvenedik háromnapos rendezvényt bonyolíthatjuk
majd le.
Nagyon várjuk, hogy elkészüljön az uszoda, mert a megújult környezet nagy vonzerőt
jelenthet majd az úszást választó gyerekek számára.
Sz. Z.

Tisztelt Pénztártagjaink!
Mindannyian tudjuk, hogy nyugdíjba vonulásunk után nyugdíjunk és
addigi munkabérünk között jelentős különbség lesz. Előfordulhat,
hogy sok mindenről le kellene
mondanunk, sőt lehet, hogy olyan
dolgokhoz nem jutunk majd hozzá,
amelyek fontosak, szükségesek
voltak addigi életünkben. Ezzel
kell szembenéznie mindazoknak,
akik a következő években, évtizedekben érik el a nyugdíjkorhatárt
és csak az állami nyugdíjra hagyatkoznak. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy mindenki maga
is gondoskodjon nyugdíjas éveinek
anyagi biztonságáról, életkörülményeinek fenntartásáról.
Azt, hogy mekkora havi tagdíjjal milyen nagyságrendű kiegészítést tud nyugdíja mellé összegyűjteni, becslést ad az Önkéntes
Pénztárak Országos Szövetsége
(Pénztárszövetség) által kifejlesztett kalkulátor, amely a www.
nyugdijkalkulalo.hu oldalon érhető el.
Az online elérhető kalkulátor az
előre ismert változókat figyelembe véve kiszámolja, hogy különböző havi megtakarításokkal hány
forintot tud felhalmozni a nyugdíjba vonulásig.
A nyugdíjpénztári megtakarításokat ösztönzi a személyi
jö
vedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető 20%, max.
150 000 Ft adókedvezmény is a
pénztártag által az adóévben befizetett összegei után, mely költséglevonás nélkül az Ön pénztári
megtakarításait fogja gyarapítani.
Ha Ön úgy dönt, hogy emeli havi
rendszeres tagdíjvállalását, akkor
azt bejelentheti:
• személyesen az ügyfélszolgálaton az Adatváltozás nyomtatvány
kitöltésével,
• a honlapunkról letölthető
Adatváltozás című nyomtatvány
kitöltésével.
A nyomtatványt személyesen, postai úton, vagy szkennelve
e-mailben
juttathatják
vissza
ügyfélszolgálatunkra.
Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztár
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Évet zárt és nyitott
az Acélmű
A gyártómű 2018. évet
lezáró és a 2019. évet
megnyitó összejövetelét
szokásosan az új év elején,
január 18-án tartották
meg a Lemezalakítómű
szabadidőparkjában.
Az eseményen Gyerák Tamás
gyárvezető és üzemvezetők közösen nyújtották át az „Acélmű
Elismerő Oklevelet” az Üzemi
Tanáccsal történt közös döntés alapján négy acélműs munkavállalónak. Az elismerésben
részesült Bányász Zsolt gépész
lakatos-hegesztő, Jakab József
villamos művezető, Kovács Imre
konverter főolvasztár és Egei József konverter darus. (Képün-

kön Gyerák Tamás gyárvezető
épp Kovács Imrének nyújtja át
az oklevelet Szikra Tamás konverter üzemvezető és Győri Gábor Üzemi Tanács elnök társaságában – a szerk.)
A rendezvényen a gasztronómiára sem lehetett panasz:
önkiszolgáló rendszerű svédasztalos vacsora várta a vendégeket, gyümölcstállal és süteményekkel, a tánchoz pedig
élőzene szólt. Az Acélmű hölgykoszorújának tagjai – Ott Erika,
Horváthné Bók Hédi, Szabó Éva,
Simon Rozália, Simon Miklósné,
Kovács Józsefné és Kiss Anita –
immár szokásosan egy kis meglepetésműsorral is készültek
kollégáiknak.

Dicső múlt,
ígéretes jövő

Szakmai emléknapot szervezett január 30-án a Miskolci Egyetem Metallurgiai
Intézetének Vas- és Acélmetallurgiai Intézeti (ISD DUNAFERR) Tanszéke, az előd
tanszék
Selmecbányáról
Sopronba történt átmenekítésének 100. évfordulóján.
A rendezvényen részt vettek az ISD DUNAFERR Zrt.
szakemberei is. Dr. Farkas
Ottónak, a Miskolci Egyetem professor emeritusának, a tanszék egyik korábbi vezetőjének a történelmi

Véradás

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

kort megidéző előadásából
számos szakmatörténeti érdekességet megtudhattak a
jelenlévők. Napjaink időszakába dr. Móger Róbert tanszékvezető egyetemi docens
előadása vezette át a hallgatóságot, aki a tanszéken folyó szakmai munka fejlesztési programját ismertette.
A rendezvényen egykori tanítványai, kollégái köszöntötték Farkas professzort
89. születésnapja alkalmából, további jó egészséget kívánva munkájához.

A tavalyi évben december 21-én rendezték meg a Gyártó Egység
hagyományos évzáró rendezvényét a kikötői szabadidőparkban.
Az ünnepségen László Ferenc egységvezető tartott fényképes
összefoglalót az év eseményeiről, majd kitüntetések átadására került
sor. Kiváló Dolgozó lett Heiter János forgácsoló és Braun Tamás
öntvénytisztító. Elismerő oklevelet vehetett át Horváth Zsolt (képünkön
középen) mintakészítő művezető. Gratulálunk a kollégáknak!

A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR, ahol legközelebb
február 21-én az Igazgatóságon várják a véradókat
7-10 óráig. Március 7-én a
Hengerműveknél 6,30-12
óráig lehet vért adni. Március 14-én az ISD Kokszolónál lesz véradás 6,30-12
óráig. A szervezők kérik a
véradókat, hogy fényképes
igazolványt és tajkártyát
vigyenek magukkal.
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