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Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal május 9-én ültünk le beszélgetni.
Harmincnyolc évvel ezelőtt, 1980 májusában alig több mint
két hét volt hátra akkor a tervezett közös szovjet-magyar űrrepülés startjáig.
A fiatal vadászpilóta, a leendő űrhajós családjával már csaknem két éve Csillagvárosban, a Moszkvától mintegy huszonöt kilométerre fekvő űrhajózási központ lakótelepén
élt, testben és lélekben készülve az űrutazásra.
Izgalmasak lehettek az utolsó napok…
n Igen, izgalom az volt bőven, rendkívül várakozásteli, felfokozott hangulatban éltük meg azt az időszakot. Néhány
héttel az űrrepülés előtt levittek minket a
bajkonuri bázisra, ahonnan a start meg-

történt később. Folyamatosan zajlottak az utolsó egyeztetések az űrkutatási szakemberekkel, mérnökökkel,
orvosokkal, az előttünk a világűrt már megjárt űrhajósokkal. Nagyon pozitív légköre volt azoknak az utolsó napoknak. A legfontosabb,
hogy lelkileg, érzelmileg folyamatosan
stabil állapotban tartottak minket a repülés előtt. Nagyon nehéz átadni azt, hogy
mit éreztem azokban a napokban. Kívülről nagyon sok startot láttam én is Bajkonurban, de egészen más érzés az, amikor
tudod, hogy legközelebb te fogsz befe-

küdni a kabinba. Számomra óriási szerencse volt, hogy
Kubaszovval repülhettem, hiszen ő előzőleg már kétszer
járt az űrben, tapasztalt űrhajósnak számított. Emellett
egy nagyon higgadt, segítőkész személyiség, nagyszerű
ember volt.
Önökkel párhuzamosan felkészítettek egy másik
párost is az űrrepülésre. A sajtóban az egyik
legtöbbször felemlegetett téma még nagyon
sokáig az volt, hogy vajon milyen kapcsolat
volt Magyari Béla és Ön között? Rivalizáltak,
vetélkedtek? Hogyan élték meg azt a tudatot, hogy
bár mindketten végigcsinálják a kiképzést, csak az
egyikük repülhet majd?
n Az űrrepülés hihetetlenül költséges dolog. Nem véletlenül zajlott párhuzamosan Béláék kiképzése is, mert így
gyakorlatilag az utolsó pillanatig duplán be volt biztosítva
minden. Nem engedhették meg azt, hogy ha bármelyikünkkel történne valami, az veszélyeztesse a programot. Az már
a felszállás előtt másfél évvel eldőlt, hogy melyikünk lesz a
magyar űrhajós. Rám esett a választás, de Magyari Béla és a
szovjet párja ugyanolyan felkészítésben részesültek. Bármikor felcserélhetőek voltunk. Soha semmiféle rivalizálás nem
volt köztünk, hiszen jól tudtuk, hogy kettőnk közül csak az
egyikünk fog végül repülni. Sajnos, Béla idén április 23-án
elhagyott minket, az űrrepülés 38. évfordulóját már nem érhette meg. Számomra nagyon rossz érzés egyébként, hogy a
sajtó évtizedekig találgatott és próbált valamiféle konfliktust
gerjeszteni, ami közöttünk soha nem volt.
Az űrrepülés után Önök között kollegiális,
vagy inkább baráti kapcsolat volt a következő
évtizedekben?
n A mi ismeretségünk nem az űrprogrammal kezdődött, már gimnazista korunktól ismertük egymást. Együtt
indultunk el egy úton, és együtt jutottunk el Csillagvárosig.
Egy évben, egy hónapban születtünk, én hat nappal vagyok
idősebb. Nem is kérdés, hogy nagyon szoros kapcsolat volt
köztünk.
Amikor annak idején pilótának jelentkezett,
hol volt az álmok határa? Megfordult-e reális
lehetőségként a fejében az, hogy akár űrhajós is
lehet?
n Engem mindenekelőtt maga a repülést vonzott. Tizenhat éves koromban repültem először egyedül, önállóan. Amikor vadászpilótaként a szolnoki, később a szovjet főiskolán
tanultunk, a világűr még akkor is egy hihetetlenül távoli és
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AZ ELSŐ MAGYAR ŰRHAJÓS
Farkas Bertalan vadászpilóta, kutató űrhajós,
a Magyar Honvédség nyugalmazott dandártábornoka.
1949. augusztus 2-án született Gyulaházán.
A gimnáziumi érettségi után a Kilián György
Repülő Műszaki Főiskolán szerzett diplomát 1969-ben,
majd a Szovjet Repülő Műszaki Főiskolán tanult,
1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésmérnöki végzettséget szerzett.
1972-től 1978-ig a magyar légierő tisztje,
1976-tól I. osztályú vadászrepülő pilóta.
Önkéntes jelentkezést és többlépcsős kiválogatást
követően 1978-ban kezdődött meg űrhajós kiképzése.
1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor
a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén Valerij Kubaszov parancsnok fedélzeti mérnökeként elindult a világűrbe.
Az űrhajó május 27-én kapcsolódott össze
a Szaljut–6 űrállomással, az űrállomáson Leonyid Popov
és Valerij Rjumin űrhajósokkal dolgoztak együtt,
különböző tudományos kísérleteket végezve.
Farkas Bertalan összesen 7 napot,
20 órát és 45 percet töltött a világűrben.
Az űrrepülése után a Magyar Népköztársaság Hőse, a
Szovjetunió Hőse és a Lenin-rend kitüntetésben részesült.
A Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács
kutatócsoportjának vezetőségi tagjaként dolgozott.
1996–97-ben légügyi attasé volt az Amerikai Egyesült
Államokban, később az üzleti életben folytatta pályafutását.
A Nemzetközi Űrhajós Szövetség alapító tagja.
A Space For Earth Alapítvány alapítója.

Közös képeslapon Magyari Bélával
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TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK
A SZOVJET-MAGYAR ŰRUTAZÁSON
Az Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató
Intézete és Központi Fizikai Kutatóintézete által előkészített Ötvös elnevezésű anyagtechnológiai kísérletben a
félvezető-technikában jelentős fémek kristályszerkezetét
és ötvözeteit tanulmányozták az asztronauták a Szaljut-6
fedélzetén.

Túlélőkiképzésen Kubaszovval

elérhetetlen dolognak tűnt. A repülésben az a csodálatos,
hogy az ember elszakad a Földtől és egy teljesen más dimenzióból tekinthet mindenre: önmagára, a Földre, és egyáltalán,
az ember helyére és szerepére a végtelen univerzumban. És
mindarra, amit a tudomány és kultúra létrehozott. Ebből a
nézőpontból sokkal varázslatosabbá és csodálatosabbá a válik a saját életed is. Egyszerűen másként létezel a világban.
Milyen út vezetett az első repülésétől
az űrutazásig?
n Összesen ötéves volt a magyar és a szovjet főiskolai
képzési időszak, amelynek a végén vadászpilótává avattak bennünket. A pápai vadászrepülő ezredhez kerültünk,
ahol egyszerűen öröm volt dolgozni. Mindenben segítettek
bennünket, kivételezett helyzetben voltunk, példaképként
tekinthettünk a tapasztaltabb vadászpilótákra. Volt olyan
időszak is, hogy Bélával egy században repültünk. 1977-ben
mindketten önként jelentkeztünk az űrhajós programba.
95 vadászpilóta jelentkezett, ebből lettünk később 27-en,
majd 7-en maradtunk. 1977 decemberében egy szovjet űrhajós orvosi bizottság választott ki négy űrhajósjelöltet a
fizikai és pszichikai vizsgálatokat követően: Magyari Bélát,
Buczkó Imrét, Elek Lászlót és engem. Ettől kezdve megváltozott az életünk, nagyon vigyáztak arra, hogy mindenféle
veszélyt hordozó helyzetet elkerüljünk. Erősen korlátozták
a repülhető óraszámot is. A családjainkkal együtt utaztunk
ki Csillagvárosba, ahol 1978-ban megkezdődött a csaknem
kétéves felkészítési program. Egymást követték az elméleti foglalkozások, a fizikai felkészítés, megismerkedtünk az
űrhajó és az űrállomás szerkezetével, működésével. Bár jól
beszéltem oroszul, azért az űrhajózás szakmai terminológiája egészen más, mint a vadászrepülés nyelvezete. Rengeteg
új dolgot kellett elsajátítanom, ami nem volt egyszerű. Soksok órát repültünk, ejtőernyős ugrásokat is végrehajtottunk,
rengeteg szimulációs kísérlet volt, amiben részt kellett vennünk és túlélési gyakorlatokat is szerveztek számunkra.
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A Krisztall típusú, magyar fejlesztésű UMC (Universal
Multizone Crystallizator) kristályosító berendezésben
gallium-arzenid, indium-antimonid, gallium-antimonid
félvezető egykristályokat növesztettek. A Vasipari Kutató Intézettel közös Bealuca-kísérletben eltérő fajsúlyú
fémek, alumínium-réz ötvözetek kialakulását és keveredését vizsgálták, különböző hevítési körülmények között.
Emellett az űrben való tartózkodás során különböző, geodéziai, meteorológiai, orvosi fiziológiai és diagnosztikai,
mikrobiológiai és sugárbiológiai tudományterületekhez
kapcsolódó kísérleteket végeztek az űrhajósok. Kiemelkedő fontosságú volt például a Doza-kísérlet, amelynek
keretében a Pille nevű, magyar fejlesztésű sugárzásmérőt
használták – elsőként a világűrben. A sorozatgyártásba
vett, és azóta továbbfejlesztett termolumineszcens dózismérő és kiolvasó berendezés már az űrállomás fedélzetén
lehetővé teszi az űrhajósokat ért sugárterhelés meghatározását. A korábbi mérőeszközökkel az elszenvedett sugárzás mértékének megállapítására csak a Földre történő
visszatérés után volt lehetőség. A Pille újabb generációs
mérőkapszuláit a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) ma is
használják.

MISKOLCI CÉG AZ ŰRIPARBAN
Vajon mennyien tudják Magyarországon, hogy a nemzetközi űripar egyik világszinten is jegyzett és elismert
beszállító cége Miskolcon működik? A cikkünkben
említett, Farkas Bertalanék űrben végzett kísérleteihez
használt kristályosítóberendezés életpályája nem ért
véget az Interkozmosz-program befejezésével, további
fejlesztésekkel haladt tovább. A berendezés fejlesztésében résztvevő miskolci egyetemi kutatók egy csoportja
saját céget alapított Admatis néven (Advanced Materials
in Space – fejlett anyagok az űrben) prof. dr. Bárczy Pál
vezetésével. (A Miskolci Egyetem professor emeritusa
ma már tanácsadóként vesz részt a cég működtetésében, a vállalkozást egyik fia vezeti.) Az Admatis három fő
tevékenységi területe az űrtechnika, az anyagtudományi
kutatások és a méréstechnika. Folyamatosan nyújtják
be hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázataikat,
ipari tendereiket. Kísérleti eszközt vásárolt tőlük a NASA,
a cég az USA kormányának katonai beszállítója. 2010-ben
a Nemzetközi Űrállomáson végzett fémhabosítási kísérletekhez mind az elméleti, mind a technikai hátteret biztosították. Különleges, szabadalmaztatott fémhab-előállítási
technológiát fejlesztettek egy konzorcium tagjaként, ami
nagyban elősegítheti ezen új anyagok elterjedését a világban. A közelmúltban fejeződött be egy másik jelentős
projektjük, amelynek keretében a Sentinel-2 műholdakhoz
gyártottak alkatrészeket. Az általuk gyártott alkatrészek
egy része már a világűrben teljesít szolgálatot.
Volt-e valaha olyan pillanat a felkészülés során,
amikor felmerült Önben, hogy talán inkább
mégsem vág bele, nem vállalja a küldetést?
n A felkészülés során már nem volt bennem kétség. Még
korábban, a kiválogatás idején merült fel egyszer bennem,
hogy tényleg végig akarom-e csinálni ezt a rengeteg tanulást, és tényleg vállalni akarok minden nehézséget? Ekkor
volt egy komolyabb megingásom, de dr. Hideg János, az
orvosunk próbált hatni rám, nagyon sokat beszélgettünk.
Végül az ő biztatására átgondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, hogy végigcsinálom.
A startra 1980. május 26-án, egy hétfői nap estéjén
került sor. Hogyan telt el az a nap?
n Leginkább arra a fantasztikusan pozitív, támogató
hangulatra emlékszem, ami folyamatosan körülvett minket. Mindenki mosolygott, a kezünket szorongatta, sok
szerencsét kívánt, és ez hihetetlen energiával töltötte fel
az embert. Teljesen kimentek a fejünkből azok a gondolatok, amelyek azért néha előbújtak: mi van, ha mégsem
sikerül, mi van, ha mégsem térünk vissza élve? Lezajlottak az utolsó orvosi vizsgálatok, nem volt semmi problé-
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Popov, Rjumin és Farkas asztronauták a Balaton kísérleti berendezéssel

ma egyikünknél sem. A szakácsoktól kezdve a takarítókig
mindenki, aki a közelünkbe kerülhetett, azt kereste, hogy
miben tud kedvezni nekünk, egyszerűen mindenki tenni
akart értünk valamit. Abszolút lekötötték a figyelmünket,
megbeszéltük az utolsó teendőket a kísérletekkel kapcsolatban. Ebéd után még sétáltunk egyet, sportoltunk, aztán
délután beültünk a buszba és kivittek minket a starthelyre.
Felvettük a szkafandereket… Nehéz beszélni arról, hogy
pontosan mit éreztem. Arról a hatalmas, de mégis jóleső
feszültségről, amikor ott gőzölög előtted az űrhajó, megteszed az utolsó lépéseket, felvisz a lift és beszállsz a kabinba, befekszel a helyedre. Tény, az is átfutott a fejemen,
hogy mi van, ha nincs visszaút… Sikeres volt a startunk,
aztán gyakorlatilag problémamentesen lezajlott a kapcsolódás az űrállomással, ahol már két másik szovjet űrhajós
tartózkodott előttünk. Az az egy hét, amit négyen együtt
töltöttünk, olyan volt, mint egy család élete: végeztük a kijelölt feladatainkat, mindenki segítette a másikat.
A visszatérést követően meddig tartott az az
időszak, amikor egyik meghívás a másikat
érte? Körutak, előadások, élménybeszámolók,
gyakorlatilag „szétszedték” Önt…
n Talán az első két-három év volt az, amikor tényleg alig
volt megállásom, de igyekeztem minden kötelezettségnek
eleget tenni. Fárasztó volt, de nagyon sok élményem is van
abból az időszakból. Többek között ellátogattunk a legnagyobb ipari komplexumokba, köztük Csepelre és Diósgyőrbe. A Lenin Kohászati Művekben tiszteletbeli kohásszá
fogadtak Kubaszovot és engem, ami hatalmas megtisztelte-
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tés és tényleg igazi élmény volt. Később többször jártam a
Dunaferrben is, megismerkedtem Horváth Istvánnal, aki
egy remek szakember volt, nagyon sokat beszélgettünk.
Egyébként van más kötődésem is az Önök területéhez, az
acél világához. A hatvanas években, amikor a kisvárdai
gimnáziumba jártam, olyan volt a tanulmányi rendszerünk,
hogy öt napot tanultunk az iskolában és szombatonként
gyakorlati oktatáson vettünk részt. Én a kisvárdai öntödébe
kerültem, ahol többek között radiátorokat és egyéb szerkezeteket gyártottak. A gimnáziumi érettségi mellé megkaptam a géplakatos szakmát is. Nagyon sokat tanultunk ott a
fémmegmunkálásról, amire a mai napig büszke vagyok.
Dedikált fotó az űrutazás alkalmából kiadott emlékbélyeggel

idején nem volt módom rá, hogy a világűrben megtapasztalt élményekről bárkivel a saját nyelvemen beszélhessek.
A mostani fiatalok kérdezhetnek tőlem, amíg itt vagyok,
amíg élek, erre nyitott a lehetőség.

Farkas Bertalan a Pille mérőműszerrel dolgozik

Mennyire él még az emberek emlékezetében az
1980-as év, és az ország „Farkas Bercije”?
n Rengeteg helyen tartottam élménybeszámolót, majd
ismeretterjesztő előadásokat az űrkutatásról gyerekeknek,
diákoknak az elmúlt évtizedek során. Ma is sok helyre
hívnak még, én pedig szívesen megyek. Rendszerint két,
két és fél órásra nyúlnak az iskolai tanóra időtartamára,
negyvenöt percesre tervezett találkozók. Jó érzés, amikor
felteszem a kérdést, hogy nos, fiúk-lányok, ki szeretne űrhajós lenni? És száz kézből kilencvenöt egészen biztosan
a magasba emelkedik. Az emberek tisztelete, szeretete ma
is érződik még, és ez fantasztikus. A 94. ember voltam,
aki járt a világűrben, jó érzés, ha ez másokból is pozitív
reakciókat vált ki. Amikor felszáll az ember a HÉV-re és
megszólal a hangszóró, hogy tisztelettel üdvözöljük az első
magyar űrhajóst, azért az jólesik… Mosolygok magamban, ahogy körülnéznek az emberek, és keresik a szemükkel, hogy hol van itt űrhajós… Azt még nagyon szeretném
megérni, hogy legyen egy utánam következő, másik magyar ember az űrben. Szívesen segíteném a felkészülését,
és boldogan néznék a szemébe, ha visszatér. Nekem annak
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A családban hogyan szállt tovább
az űrhajózás élménye?
n Nos, gondolhatja, mennyit meséltem erről… Három
fiú unokám van, most „készülődik” a világra a negyedik,
úgy tudni, ő kislány lesz. Az egyik fiú sokáig mondogatta,
hogy ő is űrhajós lesz, aztán egyik nap előállt azzal, hogy
inkább mégiscsak építész. Kérdőn nézhettem rá, mert gyorsan megnyugtatott: jól van, Papa, majd űrállomást is építek!
Nem gondolja, hogy manapság kissé már veszített
misztikusságából a világűr? Elvégre már űrturisták
számára is elérhető az űrutazás, a tudósok és a
politikusok pedig más bolygók „meghódításában”
is gondolkodnak…
n Én a Földre születtem, ezt a bolygót tudom elfogadni
életteremnek, és ezt tudom az unokáimmal is elfogadtatni.
Hogy egy teljesen más égitesten megteremti-e az emberi tudomány és technika az élet feltételeit, az egy nagyon
bonyolult és teoretikus kérdés. Én úgy gondolom, hogy ha
nekünk az univerzum ezt a gyöngyszemet adta, erre kell vigyáznunk, ezt kell megóvnunk. Legyen persze űrkutatás, de
a tapasztalatokat hozzák haza a Földre, hogy minden ember
profitálhasson belőle. Talán az sem ördögtől való, hogy az
űrutazás rövidesen szinte bárki számára megvásárolható élménnyé válik. Azért jó ez, mert ha egyre több ember lesz,
aki az űrből visszatérve más szemmel néz a Földünkre, talán
többen lesznek azok is. akik komolyan hajlandóak tenni a
megmentéséért.

A VILÁG MEGMENTÉSE A CÉL,

NEM KEVESEBB

Dr. Szabó István életében az utóbbi tíz évben talán
nem is volt olyan nap, amikor valamilyen módon
ne foglalkozott volna a környezeti fenntarthatóság témakörével.

Oktat, könyvet írt, minden lehetséges módon „terjeszti az
igét”. Még a privát Facebook-profilján fellelhető bejegyzések, megosztások nagy többsége is ehhez a témához kapcsolódik. Gondolhatnánk, hogy ezek után egyik helyszínről a
másikra hívják előadást tartani, rendre szakértői véleményt
kérnek tőle egy-egy új projekthez, de erről sajnos nincs szó.
Mint mondja, az emberek nagy többsége – beleértve ebbe a
tudományos világot is – kényelmes, és nem hajlandó belegondolni, hogy az indokolatlan túlfogyasztás és az átgondolatlan energiafelhasználás révén egyre növekvő sebességgel
rohan a vesztébe a Föld és lakossága.
Nem túl népszerű dolog nap
mint nap problémákra felhívni az
emberek figyelmét, miközben azt
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is megmutatjuk, hogy akár tragikus végkifejlet
is bekövetkezhet néhány évtized múlva, mármár apokaliptikus módon. Valahogy emberi
gyengeség, hogy nem szeretünk ilyen dolgokkal
szembesülni…
n Így igaz, a rossz hír hozóját utálják, pedig kénytelenek
leszünk hamarosan szembesülni a magunk okozta bajokkal,
és nem is gondolnánk, hogy milyen rövid időtávon belül!
Ha ilyen ütemben használjuk el a bolygó erőforrásait és tes�szük tönkre a természetet, akkor már a mi életidőnk során,
de legkésőbb a következő generáció életében nagyon fájdalmas problémákkal fogunk
szembekerülni. Bárkinek, aki megkérdőjelezi
a „kényelmetlen” prognózisaimat, csak azt
tudom mondani, hogy „én szóltam…!”
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téről megközelíteni a fenntarthatóság problematikáját, hanem csakis a multidiszciplináris gondolkodás jöhet szóba.
Politikai, gazdasági, szociológiai, technológiai és kulturális
szempontból is teljesen át kell alakítani az emberi életet itt,
a Földön ahhoz, hogy a továbbiakban is létezni tudjon az
emberi faj a bioszférában.
A fenntartható fejlődés (sustainable development)
alapdefiníciója az ENSZ szerint, hogy „anélkül
elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné
a jövő generációk lehetőségét saját igényeik
kielégítésére”…
n A definíció hibátlan, viszont ha az idő függvényében
tekintjük, akkor sajnos azt kell mondani, hogy mire meghatároztuk azt, hogy mi is az a fenntarthatóság, életmódunkkal
máris drámai mértékben veszélyeztetjük a jövő generációk
lehetőségeit, napról napra. Ha azt mondom, hogy 2060-ban
egy liter ásványvíz 3000 forint lesz, akkor ma még sokan
kinevetnek. A világ egyes részein már most is éhínség van,
fokozódik a vízhiány, míg máshol özönvízszerű esőzések
vannak, teniszlabdányi jéghullással. Vagy nézzük csak az
egyre gyakoribb tornádókat: a mai lakóházaink maximum
Milyen módon került az Ön érdeklődésének
középpontjába éppen a fenntarthatóság?
n Egyszerűen olyan hatások értek, olyan feladatok
adódtak a szakmai munkám során, amelyek ebbe az irányba vezettek. Mérnökember vagyok és a gazdasági élet több
területén is megfordultam, szakértői és vezetői pozíciókban egyaránt. Fiatal villamosmérnökként részt vettem egy
sikeres elektrotechnikai cég létrehozásában, amely ma már
nemzetközileg jegyzett vállalat, a járműipar meghatározó
multicégeinek beszállítója. Ma ezt úgy mondják, hogy egy
startup vállalkozást építettünk fel szinte a semmiből. Dolgoztam, és a mai napig dolgozom a saját vállalkozásomban,
de emellett részese voltam például a dunaújvárosi helyi rádiózás „hőskorának” is. Emellett igyekeztem folyamatosan
képezni magam, szélesíteni a látókörömet. 2010-ben kerültem az akkori Dunaújvárosi Főiskolára, ahol az Ecotech Zrt.
életre hívásával megszerveztük az innovációs és külkapcsolati tevékenységet, leraktuk az elektronikus tananyagfejlesztés alapjait. Még ezt megelőzően, villamosmérnöki
feladatok kapcsán jött be az életembe a fenntarthatóság
témája. A SmartGrid-rendszerek, a villamos-energetikai
okos hálózatok fejlesztésében gondolkodtunk, és az évek
során rájöttünk, hogy energetikai területen nemcsak jó ez a
megoldás, hanem ez az egyetlen jó megoldás a jövőre nézve.
Világossá vált az is, hogy nem elég csak az energetika terüle-
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160 km/órás szélterhelésre vannak tervezve, ha egyre gyakoribbak lesznek majd a 200 km/órás szélviharok, azt már
nem feltétlenül fogják bírni. És akkor már nem az lesz a kérdés, hogy egy ilyen dolog biztosítási esemény vagy sem…
Nyilván nem kívánom ezeket a tragédiákat én sem, de csak
egyszer legyen Magyarországon olyan aszályos év, amikor
semmiféle mezőgazdasági termény nem terem meg, akkor
már nagyon késő lesz cselekedni, kapkodni. Most kell elkezdeni víztározókat építeni, most kell megállítani az ország
területének tizedét kitevő Homokhátság elsivatagosodását.
A bioszféra megóvását célzó minden beruházás százszorosan fog megtérülni a jövőben, de ezt sokan egyszerűen még
nem hiszik el, hogy efféle beruházásokra van szükség. Nem
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mészetőrök is lehetnének egyben, akik
szerkesztőségének tagja.
a szelektív hulladékgyűjtésre való játéelhivatottan házasítanák a környezetvéA Magyarországi Zöldkereszt
kos nevelés, de az a baj, hogy megállunk
delem és a technológia követelményeit a
Egyesület alelnöke.
ezeknél a sablonoknál. Ez annyit jelent,
mindennapok megoldásaiban. Ez állami
mintha a Holdra akarnánk eljutni, és
feladat, de jelenleg senki nem végzi, a jeehhez ugranánk 40 centit… ami tiszteletre méltó, csak ott van lenlegi környezetvédelem a „halottkém jelent” címet is kaphatmég köztünk az a háromszáznyolcvannégyezer kilométer. Ha ná. Egy ilyen bioszféramérnök-képzést elsőként az országban
folytatódna a fenntarthatóság tudatos oktatása az iskolában, meg lehetne valósítani Dunaújvárosban, hiszen a DUNAFERR
majd a középiskolában, akkor már sokkal előbbre tartanánk. és más nagy iparvállalatok, valamint Paks révén is adott az ipaVisszatérve a mérnökökhöz: több olyan tárgyat is oktatok az ri központok közelsége, ami abszolút indokolttá tehetné ezt.
egyetemen, amelyekbe be tudom „csempészni” a fenntarthaEgyébként rendkívül hálás vagyok az egyetemnek, mert
tósági szemléletet, és már ez is eredmény. Ilyen többek között az intézmény alapítványának segítségével az év végén maa mobilkommunikáció, a multimédia, a vilgyar nyelven is megjelenik a fenntarthatólamosságtan, de nagy lehetőségeket látok
ság témájában írt könyvem.
például az intelligens szervezet című tantárgyban, ahol már a tudásmenedzsment,
Sokatmondó a könyv angol címe:
a digitális állam vagy a mesterséges intelliS.O.S.TAINABILITY, vagyis
gencia témaköreibe is belekóstolhatunk, kisúlyos problémák vannak
emelten az intelligens megoldások kihanga fenntarthatósággal.
súlyozásával. Emlékszem, amikor 2011-ben
Ön szerint tehát ekkora a baj…
először azt mondtam a hallgatóimnak, jen Igen, az utolsó pillanatok egyikénél
gyezzék fel a füzetbe, hogy 2030-ban az emtartunk. Azzal a szándékkal írtam meg
berek nagy többsége már elektromos autóval
2015-ben a könyvemet, hogy eljuttatom a
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Szűkebb kutatási területe
a SmartGrid-rendszerek elmélete és gyakorlata, a projekttervezés, valamint a jövőkép-alkotás
elméleti szociológiai vonatkozásainak kutatása.
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2015. novemberi párizsi klímacsúcsra (COP21). És azért
írtam angol nyelven, mert úgy gondoltam, az a jó, ha minél
többen megértik, hiszen pillanatnyilag 7,6 milliárd „ügyfelem” van. A számtalan elküldött e-mailt követően egyetlen
ENSZ-tisztviselő volt, aki legalább válaszra méltatott és
visszaírt, hogy ne haragudjak, de ő nem terjeszthet olyan
anyagot, ami nincs az ENSZ által jóváhagyva. Viszont,
miután a problémák csak sokasodnak, és a tények napról
napra igazolják a tételeimet, úgy döntöttem, hogy szerzek
támogatókat a könyv magyar nyelvű kiadásához, ami talán
nem lesz haszontalan. A könyv egyébként a legnagyobb
és legsürgetőbb fenntarthatósági problémákat tárgyalja,
köztük nagy hangsúllyal a globális felmelegedést. Úgy
gondoltam, hogy átfogó megközelítéssel, könnyen
megérthető példák segítségével kell felhívni
minél több ember figyelmét a legkritikusabb veszélyekre, amelyekkel az emberiség hamarosan szembesülni fog.
Változásokat csak úgy tudunk
igazán hatékonyan menedzselni, ha ahhoz a jelenlegi struktúrákat
használjuk. Tehát
a jelenleg regnáló
adminisztrációt és a gazdasági élet jelenlegi irányítóit kell meggyőzni arról, hogy
ebbe a világon minden országnak,
minden szervezetnek és egyénnek „bele
kell állnia” és konkrét intézkedésekkel kell
elindítani a változásokat. Tudom, hogy nagyon
megfoghatatlanul hangzik, de tényleg a világ megmentése a cél és nem kevesebb. Ez a világ legnagyobb
vállalkozása lehetne, ráadásul olyan profittal, amelyből
minden egyes földlakó részesül. (Amennyiben feltesszük,
hogy egy emberélet 1 millió dollárt ér, akkor ez 7 600 000
milliárd USD profitot takarna a mai közgazdaságtani számítási modell alapján, ami a jelenlegi „Föld-GDP” százszorosa. Ekkor természetesen még nem számoltuk bele a bioszféra további élővilágának eszmei értékét, ami lehet, hogy
további nagyságrendeket jelentene. Ez a kalkuláció is igazolja a jelenlegi üzleti modellek embertelenségét és tarthatatlanságát). A Közösségi Fenntarthatósági Társadalom lehet
az a forma, amelyben reális eséllyel hosszú távon létezni tud
az emberiség. Modern, demokratikus, esélyegyenlőségi világban, de egyúttal szigorú szabályokkal, akár szankciókkal,
összefoglalva mondhatni ismerős, de nem annyira „szexi”
terminológiával egyfajta „tervutasításos rendszerben”, ahol
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a tervet az Élet és a szükség hozza, és írja elő minden egyes
egyén részére a szabályokat.
Adódik a kérdés, hogy ilyen nagy ívű gondolatok
mellett a hétköznapokban Ön személyesen mit tesz
a fenntarthatóság érdekében?
n Én folyamatosan „lengetem a zászlót”: nyitom a vitákat, rendezvényekre járok, a mi beszélgetésünkhöz hasonló
diskurzusok sokaságát folytatom bárkivel, aki nyitott erre.
Szemléletet formálok, hirdetem az „igét”. De ha a kézzelfoghatóbb dolgokra gondol, akkor például zöldenergiát
használok, olyan napelemrendszert működtetek, ami ellátja elektromossággal a teljes háztartást. Sőt, az éves
elszámolásom nagyjából úgy fog kinézni, hogy
körülbelül 1000 kWh többletenergiát önkéntesen beadok a „közösbe”. És ettől én teljesen boldog vagyok, pedig egy fillért
sem fogok kapni érte. Egy másik
házamon éppen most készül
a napelemes rendszer, ami
azt jelenti, hogy reálisan öt éven belül
Dunaújváros 500
kilométeres körzetében abszolút szén-dioxid-kibocsátásmentesen
fogok tudni közlekedni elektromos autóval, saját erőből. Egyébként
másnak is javasolnám ezt a módszert,
hogy ne az elektromos autó megvásárlásával
kezdje el a folyamatot, hanem előbb teremtse meg
a hátteret a tiszta üzemeltetéséhez. Nekem nem az a
célom hogy nulla forintból autózzak, hanem az, hogy a
szén-dioxid-kibocsátásom zéró legyen. Aki jelenleg elektromos autót használ, az ugyanis közvetetten CO2-t bocsát
ki, pontosan ugyanolyan arányban, mint az erőmű, amelyik előállította az autózáshoz használt elektromos áramot.
Gyakorlatilag annyi történik, hogy földrajzilag egy más területre „kiszervezzük” a CO2-kibocsátást. Nem az én kipufogómból, hanem az erőmű kéményén távozik az adott
szén-dioxid-mennyiség, a világon összesen naponta (!)
110 millió tonna. Egyébként a nagyobb autómon túladva
egy kisautóval közlekedem, nagyjából olyan vezetési stílussal,
ahogyan kerékpárosként is közlekednék, kis energiával, energiatudatosan. Azt az elvet kellene magunkévá tenni, hogy
nem miattunk van a világ, hanem örülnünk kell annak,
hogy egyáltalán létezünk, és az Univerzumban egy villanásnyi idő erejéig együtt utazhatunk a Föld nevű űrhajón.

FENNTARTHATÓSÁG

Csúcstechnológiás biogazdálkodással
az éhezés ellen

Ezért az iparosított mezőgazdaságot természetközeli
gazdálkodással, intelligens növénytermesztéssel kell felváltani. Elő kell venni a rég elfeledett növényfajokat és új,
táplálóbb, az éghajlathoz jobban alkalmazkodó növényeket
kell kinemesíteni.
Indián kívül a világ számos országában foglalkoznak megnövelt tápértékű mezőgazdasági növények nemesítésével.
Így például Brazíliában bab és tök nemesítésén dolgoznak,
Ugandában és Mozambikban A-provitaminban gazdag édesburgonyát termesztenek, Ruandában pedig már több mint
ötszázezer család fogyaszt megnövelt vastartalmú babot.
A modern mezőgazdaság képviselői felismerték, hogy a biogazdálkodás kíméli a termőföldet, a vizeket és az éghajlatot,
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És a végén nézzünk egy kis hazai statisztikát, mert sajnos
éhezés ügyében nem kell Indiáig, vagy Ugandáig mennünk.
Magyarországot szemlélve is eléggé elkeserítő a helyzet,
ugyanis a gyermekes családok csaknem fele került már
olyan helyzetbe, hogy nem tudták megvásárolni a megfelelő mennyiségű ételt, és ez az arány évek óta folyamatosan
nő. A Gyermekétkeztetési Alapítvány adatai szerint ma
Magyarországon kb. 350 ezer gyermek éhezik, és ez az
éhezés bizonyos hazai régiókban mindennapos jelenség,
ugyanis közel 180 ezer gyermek él mélyszegénységben.
Ha pedig most visszagondolunk ezen írás tartalmára,
valamint az előző lapszámunkban megjelent, élelmiszerpazarlással kapcsolatos cikkre, bizony enyhén szólva is
hatalmas a távolság. A precíziós mikrorobotok és a csúcstechnológiás biogazdálkodás világa igen messze van az
éhező gyerekek asztalától, legyen az akár Brazíliában, Indiában, vagy Magyarország egy kis eldugott falvában. Szomorú, de rossz irányba megy a világ! Azonban, hogy mit
lehet tenni, az még sokáig megválaszolatlan kérdés marad.
Addig biztosan, amíg sokunknak fontosabb, hogy félévente
új okostelefonunk, autónk vagy jakuzzink legyen…
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Illusztráció: fmsc.org

E gondolatsort folytatva megemlíthetnénk még a fajok
együttéléséből származó előnyöket is, hiszen például
egyes gombafajok gombafonalai a gazdanövény gyökerét
behálózva segítik a tápanyagfelvételt. Ezért rossz minőségű szántóföldeken ilyen gombafonalak és baktériumok
természetes trágyaként történő kiszórásával több mint
50%-os termésnövekedést lehet elérni.

Forrás: Fenntartható fejlődés plusz, 2015.(HVG-kiadvány)

India a világ egyik legdinamikusabban fejlődő országa,
azonban az összképet csúfítja a mintegy 250 millió alultáplált lakosa, valamint azon gyerekek (mintegy 70%) és nők
(mintegy 50%) száma, akik vas- és cinkhiányban szenvednek. A közel harminc évvel ezelőtt kezdeményezett akciókkal rendkívüli eredményeket értek el, azonban rávilágítottak
arra is, hogy a mezőgazdaság iparosítása nem jelent megoldást az éhezés és a hiányos táplálkozás felszámolására.
Sőt, az iparosítás hatására számos korábban termesztett
haszonnövény eltűnt, és a legszegényebbek csak a modern
mezőgazdaság által termelt (hasznos vitaminok és nyomelemek helyett csupán üres kalóriákat tartalmazó) gabonafélékhez jutnak hozzá. Ráadásul az intenzív gazdálkodással
súlyos környezeti károkat is okoznak a jelentős vízigény és
a növekvő vegyszerfelhasználás következtében.

valamint hozzájárul a fajok sokszínűségének fenntartásához.
Azonban a biogazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében érdemes megfontolni környezetbarát gépek alkalmazását
is, hiszen például a gyomokat műholdas irányítású napelemes
mikrorobotok is képesek megkülönböztetni a haszonnövényektől, így gyorsabb a gyomlálás, mint kézi erővel. A GPS-el
felszerelt precíziós gépek segítséget nyújthatnak a kanyargós
sorokban egymás mellé vetett kukorica, lucerna és búza betakarításában, csökkentve ezáltal a talajerózió veszélyét is.

Major Balázs fenntarthatósági igazgatóhelyettes, MVAE

A Magyar Acél korábbi számában az élelmiszerpazarlás
paradigmáit boncolgattam. Folytassuk még mindig az
élelmezés témakörével, de ezúttal egy másik nézőpontból.
Jelenleg 870 millióan éheznek a földön, míg az emberek
további egyharmada az egyoldalú táplálkozás következtében fellépő hiánybetegségekkel küzd. A világ kutatói keresik az új, eredményesebb és környezetbarát módszereket,
hogy elegendő élelmiszerhez juttassák az éhezőket.
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Egy nagy múltú szakmai
Fennállásának 50. évfordulóját
ünnepelte meg budapesti
székházában május 29-én
a Magyar Vasés Acélipari Egyesülés.

A jeles dátum alkalmat kínált a múltidézésre, az eredmények
és tervek bemutatására, valamint baráti találkozásokra, beszélgetésekre egyaránt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Axel Eggert, az EUROFER ügyvezető igazgatója is.
Formabontó módon üde, különleges hangulatú kamarakoncert nyitotta a nap programját a Why Not? zenekar közreműködésével. Dr. Sevcsik Mónika elnök köszöntőjében
az MVAE megváltozott szerepéről, a szervezet jelentőségéről mondta el gondolatait. Hangsúlyozta, hogy bár számos
változás történt az öt évtized során, az Egyesülés alapvető
küldetése változatlan maradt: az acélipar érdekképviselete hazai és nemzetközi színtéren egyaránt, a tagvállalatok fejlődésének szakmai támogatása, valamint a pozitív
szemléletformálás az acél, mint a világ egyik legfontosabb
szerkezeti anyaga tekintetében. Az elnök asszony felidézte
a tavalyi év elején meghozott taggyűlési döntést, amelynek
értelmében a szervezet teljes megújulása mellett tették le
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voksukat a tagvállalati képviselők. A döntés nyomán új, dinamikus, fiatal szakemberekből álló menedzsment vette át
az MVAE irányítását. Megváltozott a szervezeti struktúra,
hatékonyabbá vált a működés, növekedett az egyesülés gazdasági önállósága, megújult a teljes arculat és aktívabbá vált
a kommunikáció is.
Az MVAE első 50 évét mutatta be sok érdekes momentumot felvonultató előadásában Marczis Gáborné dr., az
MVAE korábbi igazgatója, egyúttal újabb sikeres ötven évet
kívánt a szervezetnek, megjegyezve egyúttal, hogy jelen pillanatban ehhez minden feltétel adott.
Az Eurofer ügyvezető igazgatója, Axel Eggert az európai
acélipar fejlődési irányaival, az ágazat előtt álló kihívásokkal
kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jubileumi ünnepség
résztvevőivel. Informatív, rengeteg szakmai adatot tartalmazó előadása jól árnyalt képet adott az Európai Unió acéliparának jelenlegi helyzetéről. A szakember elmondta töb-

szervezet fél évszázada

bek között, hogy az iparág helyzete továbbra sem könnyű,
a kínai acéldömping mellett június elsejétől az USA elnökének rendelete nyomán életbe lépő importvám is nehezíti
az ágazat helyzetét, jelentős exportcsökkenést vetítve előre.
Hangsúlyozta az innovatív technológiák és az energiahatékonyság fontosságát az iparágban,
A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés vezetése az jubileumi ünnepségen a Vaskohászatért Emlékérmet adományozta Axel Eggert részére.
A továbbiakban kulturális vonatkozásokkal folytatódott
a rendezvény, könyvbemutatóra és fotókiállítás megnyitására került sor. „Kell ez a honnak, te derék kohász … – 50 éves
a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés címmel jelent meg a
szervezet első öt évtizedének történetét feldolgozó kötet.
A számos adatot, szakmai szemelvényt és ipartörténeti jelentőségű érdekességet tartalmazó kötet szerzője Marczis
Gáborné dr., szerkesztője Szilágyi Irén volt. Több hónapos
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kutatómunka előzte meg a kötet létrejöttét, s mint azt dr.
Sevcsik Mónika elnök könyvajánlójában megjegyezte: bízhatunk benne, hogy a könyvnek köszönhetően tovább nő az
érdeklődés a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, valamint
tagvállalatainak tevékenységei iránt, és növekszik az Egyesülés törekvéseit támogatók száma is. A kötetet az ünnepség
valamennyi vendége ajándékba kapta, miként a jubileum
tiszteletére kiadott emlékérmet is.
Hangulatos fotókiállítás is várt az évfordulós ünnepség vendégeire: Németh Zsolt művészi felvételei az MVAE
székházának szép tereit, látványos építészeti megoldásait,
pótolhatatlan értékű műkincseit mutatták be. A tárlatot
dr. Móger Róbert, az MVAE igazgatója ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A vendégek megtekinthettek néhányat a
tavaly megrendezett Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelepen készült fémplasztikák közül is. A kortárs képzőművészeti esemény az MVAE támogatásával valósult meg.
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Kínai szakember
a Vasműben

Tóth Szilvia

Illusztrációk: shougang.com., punai.com

A Puyang tűzállóanyaggyártó cég képviselője,
Chunchang Wang rendszeresen látogatja az
ISD DUNAFERR Zrt. Acélművét, kereskedelmi
és technológiai fejlesztési egyeztetések
céljából. A Puyang mintegy tíz éve szállít be
tűzálló és izosztatikus anyagokat az Acélmű
konverter- és FAM-üzemeibe. Az idei év elején
egy kollégája, Zhang Dachen is elkísérte
Wang urat, hogy szakmai kérdéseket
tisztázzanak az üzemvezetőkkel.
Ez alkalomból beszélgettünk a korábban több
évtizedig konverter-üzemvezetőként dolgozó
szakemberrel szakmai pályafutásáról
és a kínai acéliparról.
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acélgyártást előkészítő terület munkásaként dolgoztam.
Később lépésenként végigjártam minden egyes pozíciót
az acélgyártásban, végül a konverterüzem vezetője lettem.
Nyugdíjazásomat követően hívtak a Puyang céghez 2015ben, így lettem a PRCO konverter-munkabélések szakértő
vezető mérnöke.

Melyek mostanában Kínában az acélipar fő
fejlesztési irányai, hogyan látja az iparág helyzetét?
n A vas- és acélipar alapvető ágazat a kínai gazdaságban, magas technológiai, tőke- és energiaigényű iparág.
Az acélipar versenyképességének fejlesztése kiemelkedően
nagy szerepet játszik a nemzetgazdaság fejlődésében. Egy
jó ideje már gyorsan növekszik a kínai acéltermelés. A termékek minősége, a berendezések technológiai színvonala,
Hogyan jött az életébe a műszaki pálya, az
a termelés gazdaságossága, energiahatékonysága és a köracélipar? Volt-e a családjukban előzménye ennek?
nyezetvédelem is jelentős fejlődésen ment keresztül. Bár az
n A szüleim az acéliparban dolgoztak, s
acéltermékek iránti keresletben továbbra
fiatalként engem is nagyon érdekelt, hogy
is növekedés várható, ennek ellenére létezhogyan készül az acél. Így később munkát
nek különböző ellentmondások az iparvállaltam egy acélgyárban, amivel egy kiágban. A jövőbeni sikeres működéshez az
sebb álmom vált valóra. A pekingi Vas- és
ipari szolgáltatások átalakítására, a „zöld”
Acéltechnológiai Egyetem metallurgia szafejlesztésekre, a technológiai innovációra,
kának elvégzése után dolgozni kezdtem a
a kapacitások koncentrációjára, a forrásShougang cégcsoportnál, 1982 októberében.
kontrollra, a minőség folyamatos javítására, a termelés hatékonyságának fejlesztéséMiként alakult a szakmai pályafutása?
re, valamint a költség menedzsmentre kell
n Amikor elkezdtem a munkát a Shou
fókuszálnunk, ezáltal is elősegítve a kínai
Zhang Dachen, a Puyang (PRCO)
gangnál, akkor kezdőként a konverteres cég konverter munkabélések szakacélipar átalakulását – nagyból erőssé.
értő vezető mérnöke

Acélipari nagyvállalatok
Kínában

A PRCO kutatási és fejlesztési központja Pekingben. Az ISD DUNAFERR
Acélművének konvertertégláit a PRCO Yingkouban lévő magnézium
tűzállóanyaggyárában gyártják, az izosztatikus anyagokat pedig a shanghaji
Baoming tűzállóanyaggyárban.

Hogyan kötődik a munkája Magyarországhoz?
Milyen benyomásokat szerzett a DUNAFERR-ről?
n A Puyang cég számos tűzálló munkabélés-garnitúrát szállított a DUNAFERR-nek az elmúlt években. Idén
azért érkeztem a gyárba, hogy a helyszínen vizsgáljam meg
a felhasználási körülményeket, hogy ennek révén is növelni
tudjuk az élettartamot. Először járok Magyarországon. A

A Shougang csoportot 1919-ben alapították, a pekingi központú
cégcsoportnak közel százéves történelmi múltja van. A csoport új fejezeteket írt a kínai vas- és acélgyártás történetében,
dinamikus és innovatív fejlesztési tevékenységével. Jelenleg
a csoport egy nagyméretű központi vállalattá nőtte ki magát
a vas- és acéliparban, ezzel egyidejűleg üzleti tevékenységet
folytat többek között az ásványkitermelés, a környezetgazdálkodás, a gépgyártás, az építőipar, több ágazatokat átfogó produktív
szolgáltatások és a transzregionális kereskedelem területén.
A cégcsoport mintegy 544 teljes finanszírozású érdekeltséggel
és megosztott leányvállalattal rendelkezik, 94 000 alkalmazottat
foglalkoztat. A vállalatok tárgyieszköz-vagyon szerinti listájában
a második helyen áll a vas- és acélgyártó vállalkozások között
Kínában, a Top 500-as gazdasági rangsorban folyamatosan
szerepel a 2010-es év óta.
A Puyang tűzállóanyaggyártó céget 1988-ban alapították. Húsz
év fejlődés után a PRCO részvénytársasággá alakult és sikeresen megjelent a Shenzhen tőzsdén, így az első nyilvánosan
működő céggé vált Kínában. A Puyang a legnagyobb tűzállóanyag-beszállító cég a kínai acéliparban, vezető terméke a
másodlagosan megmunkált öblítőkő. A PRCO elsődleges üzleti
területe a tűzállóanyag-kutatás, -termelés, -fejlesztés, -értékesítés, valamint gyártóeszköz-fejlesztés és szervízszolgáltatások nyújtása különböző típusú termikus felszerelésekhez és
tűzálló anyagokhoz. Jelenleg a PRCO magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújt hetven vezető nemzetközi
acélgyártó vállalkozásnak.

tapasztalataim nagyon pozitívak, az emberek nyitottak és
melegszívűek. Sok szép tájat láttam, és az ételek is nagyon
ízlenek. A DUNAFERR-ről az a kép alakult ki bennem,
hogy a munkavállalók hozzáértőek és gyakorlottak, pontosan tudják, hogy hogyan lehet előállítani a legjobb minőségű acélt.

A Shougang cégnek kilenc acéltermelő bázisa van, ezek egyikében, a Qinhuandango városában található gyárban dolgozott Zhang Dachen
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10 érdekesség
az acélról
Ön tudta?

1

A mai gépjárművekben felhasznált acélminőségek
több mint fele 10 évvel ezelőtt még nem létezett.

6

Az első acélszerkezetű felhőkarcoló, a chicago-i
Home Insurance Building 1885-ben épült.

2

A vas a hatodik leggyakoribb elem a világegyetemben (kb. 1100 ppm).

7

3

A világon egy év alatt mintegy 1,7 milliárd tonna
nyersacélt állítanak elő. A magyarországi nyersacéltermelés 2017-ben mintegy 2 millió tonna
volt. Ha a tavalyi évben Magyarországon előállított

A Golden Gate híd építéséhez 83 000 tonna acélt
használtak fel. A mai, korszerű acélminőségek
használatával ennek a fele is elég volna a szerkezethez.

8

2050-re a világ acélfelhasználása a jelenlegi men�nyiség másfélszeresére fog nőni.

9

Egy atomerőműi reaktortartályának elemeit közel
500 tonnás öntecsekből kovácsolással állítják elő.
Erre a rendkívül összetett műveletre a világon
csak néhány üzem képes.

10

Az acélipar a maga évi mintegy 900 milliárd dolláros forgalmával, a második legnagyobb iparág a
világon az olaj- és gázipar mögött.

összes acélt egyetlen tömbbe öntenénk, egy körülbelül 63 méter élhosszúságú kockát kapnánk.

63 méter
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4

Egyetlen acél konzervdoboz újrahasznosításával
annyi energiát spórolhatunk, amivel egy 60 wattos izzó közel négy évig világíthat.

5

Egy átlagos számítógép tömegének
mintegy negyede acél.

Nagyberuházás
az ÓAM Kft.
hengerművében
Osztrák drótsort telepítenek

Milyen megfontolások vezettek
a beruházás elindításáig?
n Ha a kereskedelem oldaláról közelítjük meg a kérdést,
akkor elmondható, hogy a hazai és a környező országok piacaira, illetve a cégcsoporton belüli feldolgozó-kapacitások
ellátására tervezünk. A környező országokban jól mérhető
piaci igény kielégítésére és a cégcsoporton belüli elvárások
teljesítésére azonban az ózdi acélművekben 1975 óta üze-

ma g ya r A c é l 

melő huzal-drót hengersor már nem adott reális lehetőséget. A berendezések műszaki állapota mára túlhaladottá
vált, tehát mindenképpen komoly fejlesztés elindítására
volt szükség. Erre a kihívásra kínált kézenfekvő megoldást a
Voestalpine értékesítésre felajánlott drótsora.
Miért értékesíti a donawitz-i üzem a hengersort?
n Az eredetileg 1979-ben telepített drótsort a nemrégiben történt leállításáig A-kategóriás autóipari beszállító
technológiaként jegyezték Nyugat-Európában. A berendezést körülbelül tízévente jelentős ráfordítással modernizálták, ennek megfelelően a jelenlegi műszaki színvonala
gyakorlatilag minden igényt kielégít. A Voestalpine azért
döntött a leállítás mellett, mert a tekercstömeg érdemi növelésére – aminek a sort kiszolgáló hevítőkemence adottságai szabtak határt – gazdaságosan, folyamatos üzem
mellett már nem volt lehetőség, éppen ezért egy új hengermű építése mellett döntöttek. A leállított hengersorra
több ajánlatot is kapott az osztrák cég Európából és azon
kívülről is, de hosszas előkészítő munka és eredményes
tárgyalások után az ÓAM-nak sikerült megszereznie a berendezést.
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Portász Attila technológiai és kutatási igazgatóhelyettes, MVAE

Az Ózdi Acélművek Kft. műszaki igazgatójával,
dr. Taszner Zoltánnal napjaink egyik legjelentősebb
magyarországi nehézipari beruházásáról beszélgettünk.
A projekt vezetője érdekes részleteket osztott meg a Magyar Acél
olvasóival a Voestalpine Wire Rod Austria GmbH-tól érkező
drótsor áttelepítésével kapcsolatban.
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Megítélésünk szerint
jelenleg ez ma
Magyarország
egyik legjelentősebb
nehézipari beruházása.

Mekkora volumenű
beruházásról beszélünk?
n A teljes projekt költségvetése mindent egybevéve 20 millió
euró, ebbe beletartoznak a bontás, a tervezés, az ózdi helyszín
előkészítése, az áttelepítés költségei, illetve magának a berendezésnek a vételára. Megítélésünk
szerint jelenleg ez ma Magyarország egyik legjelentősebb nehézipari beruházása.
Mikor kezdődött el a bontás
Ausztriában és mikorra
tervezik az ózdi indulást?
n A tárgyalásokat 2016 augusztusában kezdtük el, a
fizikai munka hivatalosan 2017. október 1-jén indult el,
azóta egy nagyjából 50 fős csapat dolgozik ózdi szakemberek vezetésével folyamatosan Ausztriában, akik
terveink szerint 2018. július 31-ig végeznek a munkával. Addigra az ózdi alapozási munkák olyan szinten
előrehaladottak lesznek, hogy elkezdhetjük az egységek
telepítését. A külsős kapacitások rendelkezésre állásának függvényében, a 2019-es évben már termeléssel
tervezünk. Az egész projekt egyébként az osztrák fél új
hengersora körüli biztonsági megfontolások függvényében közel egy évet csúszik az eredeti tervekhez képest,
ugyanis az új sor teljes felfutásáig üzemben tartották a
kiváltandó hengersort, hogy a vevőik folyamatos ellátása
biztosított legyen.
Milyen alapanyagból dolgozik majd az új
hengersor?
n Teljes mértékben saját 130 és 160 mm-es négyzetszelvényű bugából kívánjuk megoldani az alapanyagellátást. A
jelenlegi hevítőkemence és az előnyújtó sor elsősorban a
130-as, 10 méteres buga feldolgozására alkalmas.
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Mennyivel tervezik növelni
az ÓAM nyersacélgyártó
kapacitását?
n A meglévő kemence és öntőgép
kapacitásának intenzifikálását, és
a négyműszakos munkarendben
rejlő kapacitásbővítési lehetőségeket kívánjuk kiaknázni, ezzel
legfeljebb 450 000 tonnáig tudjuk
növelni a nyersacélgyártó kapacitásunkat, de ez nem feltétlenül
függ össze a beruházással. Jelenleg mintegy 30% szabad kapacitása van a gyárnak, ezt kívánjuk az
új drótsor termékeivel kitölteni.
Problémát okozhat a nyersacélgyártó kapacitás
növeléséhez szükséges többlet acélhulladék
beszerzése, rendelkezésre állása?
n A magyar hulladékpiac volumene lehetővé teszi az ellátást. Magyarországon ehhez rendelkezésre áll a forrás és a
beszállítói kör. A jelentős mennyiségű hulladékexport a törvényi szabályozás és piaci hatások összjátéka, a cégcsoport
jelenlegi saját beszállítói kapacitásának további erősítése a
célunk.
Szükség lehet ehhez a jogszabályi
környezet változására?
n Számítunk rá, hogy a szabályozási környezet ezt továbbra is elősegíti. Igényt tartunk arra, hogy a magyar
szabályozási környezet elősegítse azt, hogy az egyetlen
magyar „természetes” nyersanyagot, az acélhulladékot,
hazai cégek használják fel. Nekünk, mint magyar, másodlagos nyersanyag-hasznosító cégnek, az az érdekünk,
hogy a Magyarországon keletkezett másodlagos nyersanyag Magyarországon kerüljön felhasználásra. A verseny nem kizáró ok, az egyenlőtlen verseny viszont nem
elfogadható.

Beszéljünk pár szót a sor
legfontosabb műszaki
paramétereiről.
n Úgy tervezzük, hogy a rendelkezésre álló termelési időt, a rúd- és a drótsor
között megosztva használjuk fel, a piaci
igények szerint. A jelenlegi terveinkben a
felfutás utáni időszakra 150 000 tonna tekercstermékkel számolunk. Ez nem a sor
kapacitása, hanem a tervezett, gyártandó
mennyiség, magának a drótsornak az
éves kapacitása ennél jóval nagyobb. Körülbelül 70 tonna/órás átlagos termelési
kapacitást tervezünk a drótsorra.

Terveink szerint
a sor felfutása után
a gyengén ötvözött
betonacélok
és szerkezeti acélok
mellett
a gépjárműipari
felhasználási célra is
alkalmas minőségi
acélok egyre
szélesebb palettáját
is gyártani fogjuk.

Tehát ha jól értem, akkor a szűk keresztmetszet
a hengerműben a két sort kiszolgáló,
jelenleg közös hevítési és előnyújtói kapacitás?
n Így van. Azonban ez megfelel a jelenlegi üzleti terveink eléréséhez, illetve felkészültünk a jövőbeni bővítésre
például azzal is, hogy megfelelő méretű területet hagytunk
a donawitz-i előnyújtónak és kemencének. Hosszabb távon
akár fel tudjuk építeni Ózdon a komplett donawitz-i hengersort.
Mi lesz a drótsori termékek mérettartománya és
tömegkorlátja? Milyen acélminőségek hengerlését
tervezik?
n A drótsor termékei 5,5 mm-től 23 mm-es tartományig terjedő, kör keresztmetszetű, melegen hengerelt, maximum 1,2 tonnás fektetett tekercsek lesznek, amelyeket
a továbbfeldolgozás során a vevői igényekhez igazítunk.
Terveink szerint a sor felfutása után a gyengén ötvözött
betonacélok és szerkezeti acélok mellett a gépjárműipari
felhasználási célra is alkalmas minőségi acélok egyre szélesebb palettáját is gyártani fogjuk. Azonban továbbra is a
betonacél termékek előállítása adja majd az ózdi acélgyártás
stabil bázisát.
A gépjárműipari beszállítói ambíciók
rendszeroldalról is komoly fejlesztéseket
igényelnek…
n Természetesen, folyamatban van a gépjárműipari
rendszertanúsítások megszerzéséhez szükséges projektek
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előkészítése. Ezzel együtt a jelenleg tanúsított rendszereink tekintetében is folyamatos fejlesztés zajlik.

Mi volt a projekt eddigi legnagyobb kihívása?
n Az egyik legnagyobb kihívás a szakképzett munkaerő
és a szakcégek rendelkezésre állása Észak-Magyarországon. A
projekt minden egyes szakasza magas szintű mérnöki tervezést
és precíz szakmunkát igényel. Ilyen tekintetben, bizonyos értelemben nehezebb helyzetben vagyunk, mint egy teljesen új sor
telepítése esetén lennénk, amikor a kivitelező a saját, komoly
tapasztalattal rendelkező szakembergárdájával dolgoztat.
Ha már a jól képzett humánerőforrás szűkös
rendelkezésre állásáról beszélünk, mekkora
létszámbővítésre lesz szüksége az ÓAM-nak majd
a beruházás felfutása és a nyersacélgyártó
kapacitás intenzifikálása után?
n A középtávú fejlesztési terveink eredményeként ös�szesen körülbelül 100 fős létszámigénnyel kell számolnunk.
Több részből tevődik össze ez a szükséglet, egyrészt a már
most is hiányzó erőforrásokat kell pótolni, másrészt fogy,
öregszik a jelenlegi gárda, ezen túlmenően pedig a megnövekedett kapacitásból adódó igényeket kell majd kielégítenünk. Nagyban támaszkodunk egyébként jelenleg is a már
több évtizedes tapasztalattal rendelkező, saját nyugdíjas
szakembereinkre.
A tervezett létszámbővítés esetén milyen
arányban kell mérnökökre és szakmunkásokra,
technikusokra gondolni?
n A szükséges létszám körülbelül 10-15%-a mérnök. Ezen
belül szükségünk lesz gépész- és villamosmérnökökre, valamint metallurgus és képlékenyalakító kohómérnökökre is.
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Dr. Bucsi László gazdasági igazgatóhelyettes, MVAE

A Magyar Vasés Acélipari Egyesülés
2017. évi gazdálkodása
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Az Egyesülés gazdálkodását 2017-ben egyrészt a tagvállalati
igények maradéktalan teljesítése, másrészt a kiegészítő tevékenységnél a megfontolt gazdálkodásra irányuló törekvés
jellemezte.
Az Egyesülés 2017. december 31-ével 244 143 E Ft mérlegfőösszeggel és 53 493 E Ft adózott eredménnyel zárta a
tavalyi évi gazdálkodását.
Az Egyesülésnek 14 tagvállalata volt 2017-ben, három
új vállalat lépett be szervezetünkbe – a DUNAFERR Labor
Nonprofit Kft, az ÖKO-FERR Nonprofit Kft, a FerromarkHalna Kft. – továbbá egy tagvállalat felszámolással megszűnt (Diósgyőri Öntöde Kft. „f.a.”). A változások cégbírósági átvezetése folyamatban van.
Az MVAE mind a munkavállalók tekintetében, mind
tevékenységében és arculatában megújult. A tagvállalatok
profiljába tartozó témákban szakmai szimpóziumokat szerveztünk. A releváns minisztériumokkal szoros szakmai és
személyes kapcsolatot alakítottunk ki.

Az Egyesülés 2017. évi
működése és eredményessége
Az Egyesülés központi szervezete 2017. év végén 3 405 E
Ft-os jegyzett tőkével rendelkezett. Az Egyesülés alapvető
feladata továbbra is a koordinációs tevékenység keretében
a tagvállalatok érdekeinek érvényesítése, információs igényük megfelelő színvonalú kielégítése volt.

A koordinációs tevékenység a statisztikai és információs
adatbázis bővítéséhez, a belföldi és nemzetközi elemzői tevékenységhez, a bizottsági munkákhoz és ezeken keresztül
az érdekérvényesítés erősítéséhez kapcsolódott.
A kiegészítő tevékenységek közül a bérbeadási tevékenység változatlanul a koordinációs költségek részbeni, a tagvállalati térítésen felüli összegének fedezetéül szolgált.
A Szolgáltató Iroda 2017-ben változatlan profillal végezte munkáját. Az iroda 2017. december 31-ével az ISD DUNAFERR Zrt.-vel kötött megállapodás alapján megszüntette tevékenységét.
A beszámolási időszakban mind a koordinációs, mind
a kiegészítő tevékenységek terén teljesítettük elképzeléseinket. Az Egyesülésnél az előző évekhez képest lényegesen
kiegyensúlyozottabb volt a pénzügyi, gazdasági helyzet. A
tagvállalatok információs igényeit sikerült kielégítenünk. A
belföldi és külföldi kapcsolatok szakterületei eredményesen
működtek, folyamatos feladatot jelentett az EUROFER, a
WORLDSTEEL, valamint az EUROSTAT igényeinek való
megfelelés. Különböző fórumokon képviseltük a tagvállalati érdekeket, a klímavédelem, a fenntarthatóság az energetika és a felsőoktatás területén megfelelő publicitást adtunk
az EU Acélipari Akciótervnek.
A fent említett tevékenységek elvégzése kapcsán az Egyesülés a 2017. évet 62 174 E Ft adózás előtti eredménnyel,
53 493 E Ft adózott eredménnyel, 326 025 E Ft bevétellel,
263 851 E Ft költség és ráfordítással, valamint 8 681 E Ft
társasági adófizetési kötelezettséggel zárta.

A 2017. évre összeállított tervünkben 12 000 E Ft tagvállalati elszámolás mellett, 190 000 E Ft területhasznosítási bevétellel számoltunk és 112 100 E Ft egyéb bevétellel. Az ös�szesen 314 100 E Ft bevétellel szemben 276 022 E Ft összegű
költségráfordítással kalkulált az Egyesülés, ami 38 078 E Ft
adózott eredmény elérését jelentette tervszinten.

A működési adatok értékelése a tervhez viszonyítva a
következő:
Megnevezés
Költségek, ráfordítások összesen (M Ft)

22,5

174,5

153,5

• Igénybe vett szolgáltatások

36,9

50,4

• Egyéb szolgáltatás és ráfordítás

27,1

28,7

5,0

8,7

0

0

11,0

8,7

Bevételek összesen (M Ft)

314,1

326,0

• Épülethasznosítás

190,0

195,4

12,0

12,7

112,1

117,9

38,1

53,5

• Értékcsökkenés
• Pénzügyi szolgáltatás
• Társasági adó

Megnevezés
Bérleti díjak

Részarány
(%)

195 412

59,94

Továbbszámlázott portaszolgálat
és egyéb elszámolás

20 132

6,17

Dunaújvárosi Szolgáltató Iroda

86 400

26,50

Tagi hozzájárulások

12 669

3,89

Egyéb

11 412

3,50

326 025

100,00

Összesen


Bevételek alakulása a 2017. évben

A költségek, ráfordítások
összetételének vizsgálata
Az összes ráfordítás és a társasági adó összege 272 532 E Ft
volt. A működési költségek nagysága 255 177 E Ft volt,
8 674 E Ft-ot képviselt az elszámolt értékcsökkenés, és 8 681
E Ft a kiegészítő tevékenységet terhelő társasági adó.
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítás

Ráfordítások
(E Ft)

Részarány
(%)

87 914

33,32

153 467

58,16

Értékcsökkenés

8 674

3,29

Egyéb ráfordítás

13 441

5,10

355

0,13

263 851

100,00

Személyi jellegű ráfordítás

Egyéb
Összesen
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Költségek/ráfordítások alakulása a 2017. évben

• Egyéb forrás
Egyenleg


tény

21,5

• Tagvállalati hozzájárulás
Bevétel
(ezer Ft)

terv

272,5

• Személyi jellegű ráfordítások

Az MVAE bevétele 2017. évben 326 025 E Ft volt. A bevételek a 2017. évi tervhez képest 11 925 E Ft-os növekedést
mutattak. A bérbeadási árbevétel lényegében azonos a tervvel, a változás az egyéb területeken mutatkozott.

2017. évi

276,0

• Anyagjellegű költség

A bevétel összetételének
vizsgálata

2017. évi

Költségek/ráfordítások és bevételek részletezése

A táblázatból látható, hogy
• a költségek, ráfordítások a tervezett értéknél 3,5 M Ft-tal
alacsonyabbak voltak, a terv értékvesztéssel, céltartalék
képzéssel nem számolt,
• az anyagjellegű költségeket az energiaár-változás és az
üzemeltetés befolyásolta, a tervhez viszonyítva 1,0 M Ft
növekedés mutatkozott,
• a személyi jellegű ráfordítások a tervezett összegnél
21,0 M Ft-tal alacsonyabbak voltak, melynek oka a létszámcsökkenés,
• az igénybe vett szolgáltatásokra fordított összeg (javítás,
karbantartás, kiküldetés, posta, telefon, Magyar Acél
negyedéves kiadvány, tagdíjak, bérleti díjak, szakértői
díjak, ügyvitel) a tervhez képest 13,5 M Ft növekedést
mutat, a növekedés mind az irodaépület, mind a koordinációs tevékenység megújulásához köthető,
• az egyéb szolgáltatások és ráfordítások között a helyi
adók és a 24 órás portaszolgálat szerepelnek, a teljesítés a
tervet 1,6 M Ft-tal haladja meg,
• az értékcsökkenés az eszközállomány-alakulás (aktiválások) függvényében magasabb volt 3,7 M Ft-tal a tervnél,
• a társasági adó 2,3 M Ft-tal kevesebb a tervnél, a kiegészítő tevékenység végzésének bevételi és költségviszonyait,
jövedelmezőségét az adóalapot csökkentő és növelő tételek tükrözték.
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Az Egyesülés
vagyoni helyzete

Foglalkoztatáspolitika

2016. év
Megnevezés

2017. év

Részarány
(%)

E Ft

Részarány
(%)

E Ft

Befektetett
eszközök

94 871

55,53

97 296

39,9

Forgóeszközök

81 657

43,47

146 813

60,1

Aktív időbeli
elhatárolások

1 701

1,00

34

0,00

Eszközök összesen

178 229

100,00

244 143

100,00

Saját tőke

133 331

73,72

186 824

76,5

0

0

0

0

Kötelezettségek

32 960

19,29

37 526

15,4

Passzív időbeli
elhatárolás

11 938

6,99

19 793

8,1

178 229

100,00

244 143

100,00

Céltartalékok

Források összesen


Mérleg alakulása a 2016. és 2017. években

A mérlegfőösszeg 2016. évről 2017. évre 65 914 E Ft-tal
növekedett. Ezen belül a befektetett eszközök 2 425 E Fttal, a forgóeszközök, a követelésalakulás és a pénzeszközök
növekedése okán, 65 156 E Ft-tal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolás változása -1 667 E Ft. A forrásokon belül a
saját tőke 53 493 E Ft növekedése azonos a tárgyévi adózott
eredménnyel. A kötelezettségek növekedése 4 566 E Ft. A
passzív időbeli elhatárolások 7 850 E Ft-tal növekedtek a
2016. évhez képest. Az Egyesülés a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával, az aktív bérbeadással a
biztonságos működés feltételeit megteremtette, a likviditást
a tagvállalati hozzájárulások és a bérlők pénzügyi teljesítése
révén, a beszámolási időszak végére megerősítette.

Beruházások
Az Egyesülés a 2017. évben 11 042 E Ft beruházást hajtott
végre, melyből 10 692 E Ft-ot aktivált. Főbb témák:
• weblapfejlesztés 600 E Ft,
• az irodaépület IV. emeleti
mosdóinak felújítása	
3 853 E Ft,
• egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
6 239 E Ft,
• befejezetlen beruházás

350 E Ft.
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2017-ben az Egyesülés átlagos statisztikai létszáma 20 fő
volt, (teljes munkaidős 13 fő aktív, és 7 fő részmunkaidős,
melyből 4 fő aktív, 3 fő nyugdíjas).
Az Egyesülés a 2015. év óta 3 fő felügyelőbizottsági taggal
rendelkezik, akik megbízással látják el a tevékenységüket.

Jövőbeni elképzelések
• Az Egyesülés a 2018. évben a szakmai alapok erősítésével, a koordinációs tevékenység kiterjesztésével (acélipari
termékek felhasználóit tömörítő szervezetek irányába), a
tagvállalatok által megszabott feladatok teljesítését, a takarékos működést, a tagvállalati kör bővítését, pályázati
pénzek megszerzését és az ingatlan-bérbeadás elvárt ös�szegű realizálását tekinti fő feladatának.
• Szakmai szimpóziumokat szervezünk a fenntarthatóság
és a K+F jegyében.
• A 2018. évben még fontosabb az érdekképviseleti tevékenység. Amire kiemelten fókuszálni kíván az Egyesülés,
az a belföldön keletkező acélhulladék felhasználásával
kapcsolatos kérdéskör.
• Az Egyesülés számára a lobbitevékenység keretében leglényegesebb, hogy tagvállalataink értékesítését segítse.
Az Egyesülés érdekegyeztető tárgyalásokat folytatott és
2018-ban továbbra is folytat a Külügyminisztériummal
és Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az Egyesülés
kérte az EUROFER-t is személyes megbeszélés lefolytatására.
• Az Egyesülés további területekkel folytatja székházának
felújítását.
Az MVAE a 2018. évi gazdálkodását 300 743 E Ft bevétellel (bérleti díjak 211 830 E Ft, tagvállalati térítés 10 000 E
Ft, egyéb 78 913 E Ft) és 261 995 E Ft költség és ráfordítás (koordinációs és kiegészítő tevékenység) felmerülésével
tervezte, melynek folyományaképpen az adózás előtti eredmény 38 748 E Ft, melyhez 8 072 E Ft társasági adófizetési
kötelezettség járul.

TAGVÁLLALATAINK

Bemutatkozik
az ISD Kokszoló Kft.
Az ISD Kokszoló Kft. fő feladata
az ISD DUNAFERR Zrt. két
nyervaskohójának ellátása egyenletesen
jó minőségű kohókoksszal.
Két kokszolóblokk és az ezeket
kiszolgáló szénelőkészítő,
kokszosztályozó és gáztisztító egységek
a gyár technológiájának fő egységei.
Az évente felhasználásra kerülő mintegy 1,4 millió tonna
szénből a kokszolókemencékben közel 1 millió tonna kokszot, 500 millió köbméter tisztított kamragázt és egyéb, a
szénből kinyert vegyi termékeket termelnek. A Kokszoló
jelenleg több mint 600 dolgozót foglalkoztat. A megtermelt
koksz kétharmadát a DUNAFERR kohói használják fel, a
többletet és a vegyi termékeket európai acélipari, illetve vegyipari vállalatok alapanyagként vásárolják meg.
A Dunai Vasmű létesítését elrendelő 1949-es kormányzati döntés – mely szerint a Duna partján, Dunapentelén
kohászati komplexumot hoznak létre – ipartörténeti jelentőségű volt. Az iparteremtő nagyberuházás keretében
a kokszolómű építése 1952-ben kezdődött. Az építők tisz-
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teletre méltó teljesítményeként 1956. júliusában tolták ki
az első adag kokszot az 55 kamrás I. sz. blokk egyenként
21 köbméteres valamelyik kamrájából. 1960-ban a II. sz.
blokk is üzembe állt.
Az első blokkok elhasználtsága, valamint a termelés növelése érdekében új blokk építése vált szükségessé az 1980as években. Az új 65 db, 41,6 köbméter kamraméretű III.
sz. blokk és a kiszolgáló létesítmények építése 1986. novemberében fejeződött be. 2000-re a III. blokk állapota annyira
leromlott, hogy átépítése elkerülhetetlenné vált. Az átépítés
két ütemben valósult meg. Az első blokkrész átépítése 2003ban, a másodiké 2006-ban fejeződött be.
Az I. blokk élettartamának növelése céljából 2006-2008
között a fűtőfal-fejvégeket átépítették. A műszaki állapotot
figyelembe véve a kigázosítási időt 20-24 órára növelték.
Jó minőségű kokszot különböző tulajdonságú kokszolható szenek keverékéből lehet gyártani. A szénelőkészítő
üzembe vasúti kocsikban érkeznek a külföldi, mára kétharmad részben tengerentúli, kokszolható szenek. A szénelegy
összeállítása az adagoló bunkersoron beépített szalagmérlegek segítségével, a komponens szenek laboratóriumban
mért paramétereiből számított arányban történik. A szénelegy megfelelő szemcseösszetételűre aprítva, homogenizálva, szállítószalagokkal a blokkok széntornyaiba, majd
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a kamrákba kerül. A kokszolható szénelegyhez szükség
szerint pernyés kátrány, szurok és kokszpor adagolható, és
belekerül a biológiai szennyvíztisztítónál keletkező szerves
iszap is.
A kemenceüzemben két PVR típusú
(páros fűtőcsatornázású, recirkulációs, regeneratív fűtésű) kemenceblokk üzemel.
A blokkokat kamragázzal fűtik. A kamrák
közötti fűtőfalakban égőkkel ellátott fűtőcsatornák, a kamrák alatt a levegőt előmelegítő regenerátorok helyezkednek el. A
fűtőfalakat a kigázosítás idejétől függően
folyamatosan 1150-1350 °C hőmérsékleten tartják. A levegőtől elzárt kamrákban
16-24 órán át izzított szénelegyből távoznak az illó anyagok. A kokszot a kitológép a pajzskocsi
vezetőkosarán keresztül az oltókocsiba (I. blokk), illetve a
konténerbe (III. blokk) tolja. Az I. blokkon termelt kokszot
vízzel intenzíven permetezve lehűtik, majd szállítószalagokkal továbbítják az I. sz. osztályozóba. A III. blokk kokszát
a száraz kokszoltó berendezés oltókamráiban ellenáramban
cirkuláltatott inert gázzal (CO2 és N2) 150 °C alá hűtik. A
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felmelegedett inert gázzal hőhasznosító kazánokban magasnyomású gőzt, ezzel – turbina segítségével – villamos
energiát generálnak.
A kokszosztályozókban történik a koksz szemcseméret
szerinti szétválasztása, valamint szétosztályozzák a nedves-,
illetve szárazoltással lehűtött kokszokat is. Az ISD DUNAFERR Zrt. részére termelt, 25 mm feleti kohókoksz-frakció
közvetlenül, szállítószalagokon jut a nagyolvasztók kokszbunkereibe.
A vegyi üzemben a kokszolás során az izzított szénből kilépő 700-750 °C hőmérsékletű, 60 000 normál köbméter/óra
mennyiségű nyers kamragáz öblítővíz-permetezés hatására
80-85 °C-ra hűl le, a gázgyűjtő rendszerből szeparátoron,
előhűtőkön és elektromos kátrányleválasztókon át exhausztor szívja el és továbbítja további gáztisztításra. A gázból
leválasztott nyers kátrányt értékesítik. A nyers gáz mosótornyokba kerül. A mosófolyadékot desztillációval ammóniaés kénhidrogén-mentesítik. Az ammóniát 1100–1200 °Con alkotóelemeire bontják. A keletkező füstgáz gőzt termel.
A kénhidrogén-gőzök a katalitikus Claus-reaktorokban
nagy tisztaságú folyékony elemi kénné alakulnak. A kamragázból ezután a benzolkinyerő üzem mosó- és desztilláló
tornyaiban kinyerik a nyersbenzolt, amit
kamionba töltve szállítanak el a vevőkhöz.
A tisztított kamragáz 45%-át visszavezetik
a kemenceblokkok fűtésére. A gáz fennmaradó részét az ISD DUNAFERR Zrt.
felhasználóihoz továbbítják. A tárolást és
nyomáskiegyenlítést 150 000 köbméter
tárolókapacitású gáztartály biztosítja. A
termelt kátrány mennyisége 45 000 tonna,
a benzolé 10 000 tonna, a kéné 1 000 tonna évente.
A technológiai távozó vizek tisztítására 1985-ben megépült biológiai szennyvíztisztító telep üzembevétele környezetvédelmi jelentőségű. A szennyvíztisztító napi 2 000 köbméter technológiai szennyvíz tisztítására képes. A 2012-es
korszerűsítés óta nitrifikációs/denitrifikációs folyamatokkal
egészül ki az eljárás, amivel a szigorú kibocsátási határértékek teljesíthetők.

A Kokszoló a biztonságos működés érdekében több betáplálási ponton csatlakozik a vállalatcsoport energiahálózatához. Az üzem a villamosenergia-igényének 50%-át,
gőzfelhasználásának teljes mennyiségét saját maga megtermeli. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználási mutatószámok javítása.
Az ISD Kokszoló Kft. saját karbantartó szervezettel – gépész, villamos, műszerész – rendelkezik, amelynek fő feladata a termelőberendezések üzemképességének optimális
költséggel történő bizosítása, műszaki újítások kezdeményezése és kivitelezése, és az üzembiztonság fokozása.
A gyártott termékek minőségellenőrzésére, valamint a
kutatási feladatokhoz jól felszerelt laboratóriumok állnak
rendelkezésre. A szén-, koksz- és gázvizsgálatokat az ISD
DUNAFERR Zrt. akkreditált szakmai szervezete végzi. A

minőségellenőrzés területei: a beérkező szenek minőségellenőrzése, a szénelegy vizsgálata, ellenőrzés gyártás közben
és kiszállításkor, melléktermékek minőségellenőrzése.
Az ISD Kokszoló Kft. anyagvizsgáló laboratóriuma a
technológiai folyamatokhoz kapcsolódó speciális vizsgálatokat végez (pl.: a kohókoksz melegszilárdságának és
reakcióképességének [CRI, CSR] vizsgálata, retortakoksz
gyártás [Carbotest], szén-, víz-, szennyvízvizsgálatok, nitrogéntartalom meghatározása).
Az ISD Kokszoló Kft. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és
ISO 50001:2011 szerinti, integrált környezetirányítási, minőségbiztosítási és energiairányítási rendszert működtet, ami
biztosítja a termékek és a működés európai színvonalát. A
társaság elkötelezett az alábbi célok megvalósításában:
„Hosszú távú, eredményes működésünk legfontosabb
feltétele az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak következetes teljesítése, a megrendelők megelégedettsége.
Ezért alapvető célkitűzésünk a vevői igényekre rugalmasan reagáló, energiahatékony termelés fenntartása
a lehető legkisebb környezetterhelés és a biztonságos
munkavégzés biztosítása mellett.”
A Kézikönyvből fent idézett mondatok szigorúan meghatározott feladatokat rónak a cég minden munkavállalójára.

Az ISD Kokszoló Kft. termékei
Termékek

méret
mm

kokszfajta

nedvesség
max. %

hamu
max. %

illó
max. %

S
max. %

M40
min. %

M80
min. %

M10
max. %

fűtőérték
min. KJ/kg

Kohókoksz
+25

extra

0,5

11,0

1,0

0,7

80

--

8,0

--

+25

nedv.

5,0

11,0

1,0

0,7

75

--

9,0

--

Öntödei koksz
60-90

nedv.

5,0

10,5

1,0

0,8

80

--

9,0

29 200

+80

nedv.

3,0

9,0

1,0

0,8

--

70

9,0

29 500

80-140

nedv.

3,0

9,0

1,0

0,8

--

70

9,0

29 500

Egyéb ipari és háztartási koksz
dara

0-10

extra

1,0

13,0

1,2

0,8

--

--

--

--

dara

0-10

nedv.

12,0

13,0

1,2

0,8

--

--

--

28 000

gyöngy

3-10

extra

1,0

15,0

1,5

0,8

--

--

--

--

dió I

20-30

nedv.

7,0

10,5

1,0

0,8

--

--

--

29 200

dió II

10-25

extra

1,0

12,0

1,0

0,8

--

--

--

--

dió II

10-30

nedv.

8,0

12,0

1,2

0,8

--

--

--

--

kocka

40-60

nedv.

7,0

10,5

1,0

0,8

78

--

9,0

29 200

Folyékony kén
Nyers benzol
Kőszénkátrány
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Szakképzés – felsőoktatás
– utánpótlás

Popovics László képzési osztályvezető, ISD DUNAFERR Zrt.

A közelmúltban lezajlott érettségik, szakmunkásvizsgák időszaka lehetőséget biztosít arra, hogy
áttekintést nyújtsunk azokról a tevékenységekről,
amelyek nagymértékben meghatározzák a szakemberutánpótlás iskolarendszerű képzésből történő
biztosításának lehetőségét a munkahelyeken.

26

Ezzel párhuzamosan a felsőoktatás keretében is egy nagyon
fontos előkészítő tevékenység zajlik. Most folyik a duális
képzésbe jelentkezettek közül azok kiválasztása, akiknek
gyakorlati képzőhelyet biztosítanak az ebben a képzési formában a felsőoktatással együttműködő egyes vállalatok,
munkahelyek.
A kiélezett verseny a képzett munkaerőért, ha különböző
mértékben is, de a legtöbb munkáltatót érinti. Ennek a versenynek több megnyilvánulási formája van, amelyek közül
hangsúlyos elem lehet az a pozíció, az a juttatási csomag,
azok a munkakörülmények, a foglakoztatás rugalmassága
stb., amelyeket összevetve az álláskereső mérlegelhet, hogy
melyik munkáltatót választja a kínálkozók közül.
Ugyanakkor egy munkáltató felépítheti úgy is utánpótlási tevékenységét, hogy elébe megy ezeknek a folyamatoknak, s hosszú távon minden bizonnyal ez a hatékonyabb és
célravezetőbb. Már az iskolaévek alatt kiépítheti azt a kötődést a tanulókkal, hallgatókkal, amely segíti abban, hogy a
szükséges munkaerőt nagy biztonsággal, a vállalat a számára megfelelő időszakban és képesítéssel biztosítsa – a tanulói, hallgatói megelégedettség mellett.
Egy jól felépített utánpótlási rendszer segítheti a vállalatot abban, hogy rendszere összetevőinek helyes megválasztásával és megfelelő mértékű vegyítésével eredményes
lehessen a szakember-utánpótlás terén.

Tanulóképzés,
felsőfokú duális képzés,
tanulmányi szerződés
Azok a munkahelyek, amelyek részt vesznek a tanulók gyakorlati képzésében, együttműködő partnerek a felsőfokú
duális képzésben, „első kézből” ismeretet kaphatnak a területükön gyakorlatukat töltő tanulókról, hallgatókról. A

gyakorlati ismeretátadás során előtérbe kerülhetnek azok a
helyi sajátosságok, amelyek megismerésével alkalmazás esetén egyszerűbbé válik a kezdő munkavállaló beilleszkedése
a folyamatokba. Az így megismert jó képességű tanulónak,
hallgatónak a vállalathoz történő kötődésének megerősítése
érdekében tanulmányi szerződést kínálhatunk. Ezt tekinthetjük egy leendő foglakoztatási ajánlatnak is, amelyben a
munkahely nyitott pozíció fennállása esetén alkalmazhatja
tanulóját, duális hallgatóját. A tanulmányi szerződés megkötésével kapcsolatban azonban megfigyelhető jelenség a

mai generáció részéről az elköteleződés vállalásának alacsony hajlandósága. Ez arra késztetheti a munkahelyeket,
hogy átgondolják ajánlataikat, leendő munkaadóként esetleg nagyobb kockázatot vállaljanak foglalkoztatási céljaik
elérése érdekében.

Gyakornoki foglakoztatás
A komoly múlttal és vállalati kultúrával rendelkező hazai vállalatok esetében néhány területen még fellelhető a
gyakornoki foglakoztatás múltja, hagyománya. Az utóbbi
évtizedekben hazánkban megtelepedett, elsősorban a gépjárműiparban tevékenykedő multinacionális vállalatok új
megvilágításba, magasabb szintre helyezték ezt a tevékenységet, komoly fejtörést okozva a kevésbé vonzó iparágak
képviselői számára. Bizonyos szakterületeken (pl. anyagmérnök) olyan mértékű a magas presztízsű vállalatok gyakornokokra kifejtett elszívó hatása, amellyel csak egyedi
megoldásokkal lehet felvenni a harcot. Ez több figyelmet,
érzékenységet, folyamatos törődést, új szemléletet, egyedi
megoldásokat kíván nemcsak a HR-szervezetektől, hanem
a fogadó munkahelyek mentoraitól is. A gyakornoki előremenetel egyik kiemelkedően fontos szereplője – a gyakornok megfelelő hozzáállása mellett – a mentor. A mentor
szakmai, emberi kvalitásai döntő mértékben meghatározzák egy gyakornok sikerességét, áttételesen a vállalat ez irányú tevékenységének fokmérőjévé is válhatnak. A mentori
feladat egy rang, őket ebben a tevékenységükben kellően fel
kell készíteni, számukra a társszervezeteknek minden segítséget biztosítaniuk kell.
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Aktivitások az egyetemi,
térségi és regionális
állásbörzéken, bemutatkozó
rendezvényeken

Pályaorientáció

Úgy, ahogy más területeken is (pl. lásd a sportot), az
utánpótlás biztosítását már a nagyon fiatal korosztályokban tudatosan kell megkezdeni. Ugyanez leképezhető a munka világára is, minél korábban kell elérni azt a
A látható munkaerő-kínálat és -kereslet egyik lehetséges korosztályt, szüleiket, nagyszüleiket, osztályfőnökeiket,
találkozási pontjaiként kerültek megrendezésre azok az barátaikat, példaképeiket, akik befolyással lehetnek az
események, amelyeknek különböző szervezetek voltak kez- adott fiatalra az iskolaválasztás-pályaválasztás tekintedeményezői, házigazdái. Az általános szerepen túl az egyes tében. Ezen a területen egyre több szervezet aktív, pl.
kamarák, szakmai szervezetek, középfokú képző
rendezvények speciális igényeket is kielégítenek az
intézmények, egyetemek, amelyek több-keáltal, hogy egy felsőoktatási intézmény (Misvesebb sikerrel, kicsit talán kényszeredetkolci Egyetem), egy állami szerv (DunaújSzűkül
a
ten vesznek részt ebben a feladatban.
városi Munkaügyi Központ), vagy piaci
munkaerőkínálat,
Ehhez felzárkózva, hasznosítva a jó
szereplő (Fejér Megyei Hírlap) felelős
képzettebbek,
gyakorlatokat a munkáltatók is kialakíta rendezvényért. Azonban megtisztítfelkészültebbek
hatják azt a kapcsolatrendszert, amelyva minden torzító hatástól, ezeknek a
a
szereplők.
nek működtetésével, a munka világának
rendezvényeknek a szerepe, az eredméélményszerű bemutatásával szolgálhatják
nyessége átalakulóban van, hiszen szűkül a
utánpótlásuk kiépítését.
munkaerő-kínálat, képzettebbek, felkészültebAz ISD DUNAFER Zrt. a Magyar Vas- és Acélbek a szereplők, valamint számos tekintetben összeértek a foglakoztatói ajánlatok is, néhány kiemelkedő sze- ipari Egyesüléssel együttműködve minél szélesebb körben
replőtől eltekintve. Az állásbörzék tekintetében a következő igyekszik elérni a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, illetve
időszak egyik fontos eldöntendő kérdése lehet a munkát kí- az átképzésre nyitott és alkalmas munkavállalókat, hogy a
nálók oldaláról, hogy milyen új eszközöket alkalmazzanak vállalat és a magyar acélipar versenyképességének fennaz ilyen rendezvényeken foglalkoztatási céljaik teljesítése tartásához a szakképzett munkaerőt hosszú távon biztosíthassa.
érdekében.
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Gondolatok
az acélkohászati ágazat oktatási
és K+F tevékenységéről
A magyar kormány által tavaly jóváhagyott
Acélgyártási Cselekvési Programhoz kapcsolódóan
az alábbiakban rövid helyzetképet olvashatnak
az ágazat oktatási és képzési helyzetéről,
a fennálló problémákról, valamint az ágazat szakemberutánpótlási helyzetének javítását célzó elképzelésekről.

A 2008-as gazdasági válságot követően a vas- és acélkohászat szempontjából rendkívül nehéz időszak következett be,
amely mind az érintett iparvállalatok gazdálkodását, mind
az acéliparral kapcsolatos oktatási tevékenységet súlyosan
érintette. Az említett cégek napjainkra újra megerősödtek,
azonban a szakember-utánpótlásban továbbra is súlyos
problémák mutatkoznak. Az iparvállalatok vezetői ezt felismerve közvetlen anyagi támogatás formájában, valamint
vállalati szakemberek biztosításával próbálják az oktatás
eszközigényét kielégíteni, valamint a hiányzó oktatókat pótolni, azonban ez maximum arra elégséges, hogy az oktatás
színvonala ne romoljon jelentősen tovább. Néhány jellemző
problémás pont:
• iskolarendszerben nem oktathatók kohászati szakképesítések, ezek csak belső vállalati képzésben lehetségesek,
• iskolarendszerben a jelenlegi szabályozás szerint csak
kohászati technikus szakképzés indítható, melyre
azonban évek óta nem volt példa, mivel az oktatói állomány hiánya miatt nincs is olyan iskola az országban, amely jelenleg alkalmas lenne erre,
• a Dunaújvárosi Egyetemen évek óta nem indult
anyagmérnök BSc-képzés, az iparvállalatok által igényelt hagyományos metallurgus-képlékenyalakítási
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szakirány oktatására nem áll rendelkezésre oktatói
állomány, kutatói eszközrendszer,
• a Miskolci Egyetemen az utóbbi két évben összesen
3 fő metallurgus végzett, a szakirány kedveltsége nagyon alacsony,
• az oktatói állomány korfája nem megfelelő, fiatal szakemberek bevonása szükséges.

Oktatás
Iskolarendszerben a jelenlegi szabályozás szerint csak kohászati technikus szakképzés indítható. Ágazati besorolás
alapján ezt a képzést a gépiparhoz sorolták, amely problémákat okoz a tantárgyfelosztásban. Kamarai támogatással,
ISD DUNAFERR-ÓAM együttműködéssel felül kell vizsgálni a képzési programot, SZVK-t, kerettantervet, tantárgyfelosztást.
Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
irányítása alá tartozó képző intézmények közül korábban a
Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnázium jogelődje indított kohászati technikus osztályt. Jelenleg a képzés kohászati
végzettségű szaktanárok hiányában csak külső humánerőforrás bevonásával (pl. vállalati szakemberek) hajtható végre. Az ISD DUNAFERR funkcionális szervezetei készek
együttműködni a képzésben.

2018. nyár

Dr. Móger Róbert igazgató, MVAE

Kiinduló állapot
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Ózdon
a fentebb említett formában az Ózdi
Szakképzési Centrum Bródy
Imre Szakgimnáziumában vagy
az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolájának keretében valósulhatna
meg a kohász technikusok képzése. Már az
általános iskolában toborozni szükséges a fiatalokat. Elsősorban az ISD DUNAFERR és az ÓAM
munkavállalóinak iskolaválasztás előtt álló gyermekeit
kívánjuk elérni és megszólítani.

A hosszú távú cél a szakma családi kötődésének visszaállítása, a munkáltató vállalathoz
kötődő dinasztiák felnevelése, a megfelelő
ösztönzőrendszer kialakításával.
További lehetőség a korábbi SZET-rendszer (szakmunkások főiskolai-egyetemi felvételét elősegítő, állam által
finanszírozott és irányított rendszer) általános iskolai és
középiskolai megfelelője. A korábban kohászati, nehézipari
hagyományokkal rendelkező területekről (Diósgyőr, Salgótarján, stb.) is ösztönzőrendszerrel irányítottá kell tenni az
iskolaválasztást.
Az iskolarendszerben nem, csak felnőttképzésben oktatható kohászati szakképesítések, mint olvasztár, öntő, hengerész, kovács tekintetében kizárólag a vállalati humánerőforrás át-, vagy továbbképzésével tudják az iparvállalatok
kielégíteni a szükséges munkaerőigényt, ami jelentős vállalati ráfordítást igényel.
A felsőfokú fémtechnológiai képzésben a hallgatói létszámhelyzet, valamint a szükséges kutatási infrastruktúra
kialakításának anyagi terhe miatt az iparvállalati igények
figyelembevételével komplex fémtechnológiai képzés és
infrastruktúra kialakítása lenne célszerű.
Az anyagmérnök alapképzésen belül metallurgia-képlékenyalakítással ill. öntészettel foglalkozó képzőközpontot
javaslunk kialakítani, amely az országban egyedülálló módon a folyékony fém előállításától kezdve annak különböző
alakadási módszereit is oktatja, kutatja.
Az MSc-képzés esetén is hasonló felosztásban történik
az oktatás. Az anyagmérnök-kohómérnök képzés hallgatói
állományának növelését a vállalatok székhelyén megszervezett képzések elősegíthetik, melyek a vállalati tanszékeken
(pl. ISD DUNAFERR tanszék) keresztül valósulnának meg.
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Ezenkívül az acélkohászattal kapcsolatos PhD-képzést is
támogatni kell, annak érdekében, hogy az oktatói utánpótlás biztosított legyen, ill. a kapcsolódó hazai és nemzetközi
ipari kutatásokhoz megfelelő tudással rendelkező fiatal kutatók csatlakozzanak.

A kohászati felsőoktatási képzést
gyakorlatorientálttá kívánjuk átalakítani
mind közvetlenül az egyetemi laborés műhelygyakorlatok, mind
az iparvállalatoknál történő foglalkozások
részarányának növelésével.
Ehhez a duális képzés megfelelő keretet ad, így az ebben résztvevő diákok számát növelni kell. Az iparvállalatok
metallurgia-képlékenyalakítás szakirányos duális hallgatók
iránti igényét jól mutatja, hogy a múlt évi 2 vállalati partner az idei év elejére 10 cégre bővült. Ennek a hagyományos kohász szakpárnak a közös, gyakorlatorientált keretek
közötti fejlesztésében látjuk a kitörési lehetőséget, melyhez
szervesen kapcsolódik az öntészeti képzés. Ennek megfelelően komplexen, mindhárom terület igényeit figyelembe
véve kell fejleszteni az Miskolci Egyetem labor- és műhelyeszközeinek színvonalát és az oktatási tevékenységét. A beszerezni kívánt eszközöket az oktatási tevékenységen kívül a
jövőbeni K+F tevékenységek és a potenciális ipari vizsgálati
igények határozzák meg. Ezáltal lehetőség nyílik a kialakított komplex képzési-kutatási egység jövőbeni hosszabb
távú fenntarthatóságára is.
A hallgatói létszám növelése érdekében javasoljuk, hogy
a kormány írjon ki állami ösztöndíjat a szakember-utánpótlás támogatására, melyhez az érintett vállalkozások is kapcsolódnak. Az anyagi támogatás révén vonzóbbá tehető a
pálya a hallgatók számára.

Kutatás-fejlesztés
Az utóbbi évtizedek felgyorsult fejlesztéseinek köszönhetően a kohászati és az alakítási technológiák K+F tevékenységei komplex megoldásokat várnak.

A korszerű anyagok és technológiák
kidolgozásához és bevezetéséhez
nélkülözhetetlen a megfelelően kialakított
laborháttér és a kellő számú, magasan
képzett, komplex ismeretekkel rendelkező
mérnöki és kutatói állomány.
A Miskolci Egyetem korábbi Kohómérnöki Karának
alapjaira épült anyagmérnökképzés és a Műszaki Anyagtudományi Kar az országban olyan egyedülálló képzési bázist
biztosít, ahol a fémes anyagok előállítása az alapanyagtól a
félkész terméken át a beépítésre kész alkatrészig megvalósítható. A metallurgiai, képlékenyalakítási és öntészeti tudásbázisra épülő komplex fémtechnológiai képzési és kutatási
kompetenciaközpont mind a hazai acélkohászat számára,
mind pedig a járműipari fémalkatrészgyártók és beszállítók
fejlesztési és képzési bázisává válhat.
A fémből készült alkatrészek fejlesztési irányai egyre
inkább megkövetelik a teljes technológiai háttér nagyfokú
ismeretét, valamint azt, hogy a megtervezett alkatrészeket
a lehető legrövidebb időn belül elő lehessen állítani, majd
mind minőségi, mind pedig funkcionális szempontból
vizsgálni. Erre a leggyorsabb megoldást csak egy olyan
kompetenciacentrum tudja biztosítani, ahol a fémes alapanyag előállítása és a prototípus darab legyártása egy helyen, hozzáértő szakemberek és kutatók közreműködésével
valósulhat meg. Ez indokolja egy erre alkalmas labor- és
műhelyháttér létrehozását, mely a korábban felsorolt technológiákhoz kapcsolódva lehetővé teszi a félkész- vagy
késztermékek rövid időn belül történő előállítását és vizsgálatát, ezzel is megnövelve a hazai fémalkatrészgyártók
versenyképességét.
Egy speciális, ugyanakkor a fejleszteni kívánt komplex kohászati szemléletmódot leképező terület az
iparvállalatoknál gyártott acéltermékekben
keletkező hibák feltárása. Ezt nem csupán
analitikusan, hanem a teljes vertikumi
szakmai tudás birtokában kívánjuk
megvalósítani, ami egy hiányzó piaci igényt pótolna.
A fémtechnológiai Képzési és Kutatási Kompetencia Központ (F4K) létrehozásához egyrészt termikus és alakadási prototípusok
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gyártására, másrészt az acéltermékek hibafeltárásához, komplex
anyagvizsgálatához szükséges vizsgáló
berendezésekre van szükség.
A kohászati oktatás hosszú távú fenntarthatóságát a fentebb már tárgyalt komplex fémtechnológiai szemléletmódon kívül az akkreditált F4K-ban
rejlő lehetőségek biztosítják. A kis, akár extra-kis volumenű adagokban kísérletezett speciális ötvözetek, speciális
acélfajták stb. kutatása, amely itthon teljesen hiánypótló,
üzemi volumenben nem gyakorolható, roppant hatékony
kutatási tevékenységet alapozhat meg. Ehhez viszont az előállított „termékeinket” minősíteni is kell, akkreditált laboratórium keretein belül.
Számos, az EU és Magyarország számára is kulcsfontosságú témában (pl. energiahatékonyság, CO2-kibocsátás
csökkentése stb.) célzottan az energiaintenzív ágazatoknak
szóló K+F pályázatok kiírását javasoljuk, melynek megvalósításában az egyetemek jelentős szerepet kaphatnak az
iparvállalatok mellett. A feladatok kidolgozásába hallgatók
bevonását is tervezzük, melynek hatására a szakma megtartó ereje nő.
Fontos a kohász szakma PR-eszközökkel történő újrapozicionálása is, melynek alapjait
elkezdtük az MVAE-nél illetve az iparvállalatoknál, azonban további jelentős erőfeszítések szükségesek,
amennyiben a szakmát meg
szeretnénk ismertetni, szerettetni a fiatalokkal és
a társadalom egészével.
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Acélipari
kutatás-fejlesztési
szimpózium
A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 2018.
szeptember 26-án rendezi meg soron következő
szimpóziumát, ezúttal az acélipari K+F jegyében.
Célunk a tagvállalataink, a hazai egyetemek és
kutatóintézetek együttműködésének elősegítése,
sikeres K+F projektek generálása. Lehetőséget
kívánunk biztosítani a hazai acéliparhoz kapcsolódó, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, szereplők aktuális kutatási tevékenységének, infrastruktúrájának, szolgáltatási körének,
humánerőforrásának bemutatására. Célunk továbbá, hogy elősegítsük a nemzetközi konzorciumépítés valamint a hazai és uniós K+F források
lehívásának hatékonyságnövelését. Meggyőződésünk, hogy az innovációban rejlő lehetőségek
hatékonyabb kihasználásának elősegítésével
hozzájárulhatunk tagvállalataink versenyképességének fokozásához.

A MVAE budapesti székházában tervezett eseményre olyan előadókat hívtunk meg többek
között, mint a Európai Bizottság Szén- és Acélipari Kutatási Alapjának (Research for Coal and
Steel – RFCS), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal (NKFI) vagy a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselői. Az érdeklődők az esemény
részletes programjáról hamarosan honlapunkon
(www.mvae.hu) tájékozódhatnak.
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A múlt, a jelen és a jövő

technológiái

Tagvállalatainak gépjárműipari beszállítói törekvéseivel összhangban
a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés fontosnak tartotta,
hogy a II. Járműmérnöki Konferencia szponzoraként jelenjen meg
a miskolci rendezvényen
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A konferencia főszervezője, prof. dr. Jármai Károly (balról) egyetemi tanár
a cikk szerzőjével

tópillérévé vált. Hazánkban az alkatrészgyártó és összeszerelő üzemek mellett számos K+F központ is működik.
A folyamatosan növekvő szakemberigény kielégítése egyre
nagyobb kihívást jelent a szektor számára. A Miskolci Egyetem a piaci igényekhez igazodva 2016-ban elindította a járműmérnöki alapképzési szakot. A járműmérnöki szakma
és az egyetem képzéseinek népszerűsítésére a háromnapos
rendezvénysorozat pályaorientációs nappal és állásbörzével
is kiegészült. Több száz miskolci és környékbeli általános és
középiskolás fiatal kapott életkorának megfelelő tájékoztatást az egyetemi képzésekről, a diákéletről, valamint a gépjárműipari cégeknél folyó tevékenységről. Az állásbörzén
tagvállalatunk, az ISD DUNAFERR Zrt. standja is megtalálható volt, ahol az RMS és HR Igazgatóság munkatársai álltak az érdeklődő fiatalok rendelkezésére. A kollégák
nemcsak az állást kereső, végzős mérnökhallgatók, illetve
végzett fiatal mérnökök számára szolgáltak hasznos információkkal, hanem az ISD DUNAFERR Zrt. és a Miskolci
Egyetem közös, duális rendszerű anyagmérnök-képzését is
népszerűsítették.
A szélesebb közönség számára is nyitott rendezvény keretében nagysikerű oldtimer autó- és motorkerékpár-bemutatót is tartottak, illetve a miskolci autószalonok is megjelentek legújabb modelljeikkel.
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Portász Attila technológiai és kutatási igazgatóhelyettes, MVAE

Május 23-25. között rendezték meg a II. Nemzetközi Járműmérnöki Konferenciát (2nd International Conference
on Vehicle and Automotive Engineering – VAE 2018) a
Miskolci Egyetemen, a Gépészmérnöki és Informatikai
Kar szervezésében. A konferencia célja a területen oktató
és kutató egyetemi és ipari szakemberek számára bemutatkozási, találkozási lehetőség biztosítása, valamint az együttműködés erősítése, a fejlődési tendenciák megismertetése
volt. A rendezvény kiváló alkalmat nyújtott a nemzetközi
kapcsolatok erősítésére
is, hiszen nem csak magyarországi oktatási intézmények és cégek vettek részt rajta. Többek
között Észtországból,
Németországból, Por
tugáliából, az Egyesült
Államokból, Kanadából, Lengyelországból,
Szlovákiából, Finnországból, Ausztriából és
Angliából is érkeztek
szakemberek, hogy tudást és tapasztalatot
cseréljenek. A konferencia tematikája a konvencionális és alternatív hajtásláncok,
a gépjármű-dinamika és -elektronika, az aktív- és passzív
biztonság, a zaj és vibráció, a fenntarthatóság és nem utolsó
sorban a járműipari alapanyagok és gyártástechnológiájuk
köré csoportosult. A konferencián elhangzott előadások
hátterét adó publikációk a Springer kiadásában megjelent
Vehicle and Automotive Engineering 2 című kiadványban
elérhetők, a kötet a kiadó honlapján e-book és nyomtatott
formában is megvásárolható.
A magyarországi gépjárműipar évek óta dinamikusan
fejlődik, mára a nemzetgazdaság egyik legjelentősebb tar-
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Export-import statisztikák
Fontos információk a tagvállalatok számára
Az acélipari vállalatoknak kereskedelemfejlesztési stratégiájuk megalkotásához átfogó
és részletes információkkal kell rendelkezniük a nemzetközi kereskedelmi forgalomról
annak érdekében, hogy erőforrásaikat a leghatékonyabban állítsák a fenntartható,
ugyanakkor profitorientált működés szolgálatába. E cél megvalósításához kíván hozzájárulni
a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés azzal, hogy honlapunk (www.mvae.hu) extranetes
felületén negyedévente közzétesszük a magyarországi acélhulladék
és acéltermék export/import adatokból készült átfogó statisztikai elemzést.
Az összeállítás részletes adatokkal szolgál többek között
az acélhulladék-export minőségcsoportonkénti valamint
célországonkénti megoszlásáról, az acéltermék-export termékcsoportonkénti és célországonkénti megoszlásáról. Az
anyag jól átgondolt koncepció mentén igyekszik bemutatni a teljes acéltermék-import szerkezetét is. Partnereink az
elemzés alapjául szolgáló nyers adatbázishoz is hozzáférhet-

nek annak érdekében, hogy a számukra legfontosabb piaci
trendek alakulását, amennyiben szükséges, saját igényeik
szerint is feldolgozhassák. A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés honlapján elérhető, a Magyarországi acélhulladék és
acéltermék export/import statisztikák című összeállításból
az alábbiakban ízelítőül néhány, a 2017. évi Q1-Q4 anyagban tanulmányozható diagramot teszünk közzé.

Az anyaggal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket kérjük, az MVAE technológiai és kutatási igazgatóhelyettesének,
Portász Attilának címezzék az alábbi e-mail címre: portasz.attila@mvae.hu.
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Melegen hengerelt
szalagok szelvényalakjának
javítása
A melegen hengerelt szalagok szelvényalakja
döntő jelentőségű a továbbfelhasználás során,
meghatározza a szalag egyengethetőségét,
síkeltérését, a táblalemezek belső
feszültségének nagyságát, előidézheti a
meleg szalag lecsévélésekor keletkező
törésvonalasságot. A megfelelő szelvényalak
alapfeltétele a síkfekvő szélesszalag
hideghengerlésének. A hideghengerlési
célra gyártott szalagok szelvényalakjával
kapcsolatban lezajlott egy elméleti
megfontolások alapján összeállított
kísérletsor, melynek eredményei alapján
javultak a szelvényalakok.

1. ábra: Ékesség és lencsésség meghatározása

és a szalagszélesség függvényében, de az egyes feldolgozó
művek szigorúbb előírásokat alkalmazhatnak. A szelvényalakot folyamatosan ellenőrzik szelvénymérő berendezéssel, vagy rendszeres próbavétellel a szélesszalagot előállító
meleghengerművekben és hideghengerművekben egyaránt.

1.1. A szelvényalak fogalma
Szelvényalak: a szélesszalag keresztszelvénye bárhol a szalag hos�sza mentén. A melegen hengerelt
szélesszalagok szelvényalakja a to
vább
feldolgozási igények alapján
kiemelt fontosságú. A szabványok az
1. ábra szerinti két fő szelvényalaktulajdonságot különböztetnek meg:
Lencsésség (L) az ugyanazon
keresztmetszetben mért vastagságkülönbség a szalagközépen és a két
szélétől 40-40 mm-re.
Ékesség (ÉK) az ugyanazon keresztmetszetben mindkét szalagszéltől 40-40 mm-re mért vastagságkülönbség.
A szabványelőírások a szelvényalakra a lencsésség és az ékesség
megengedett értékhatárait közlik az anyagminőség-kategóriák
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Az ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengerművében egy IMS
gyártmányú röntgensugaras vastagság- és szelvénymérő berendezés üzemel, mely a szalag teljes hossza mentén méri a
középvonali vastagság mellett a keresztirányú vastagságot

2. ábra: Mért szelvényalak megjelenítése

2018. nyár

WITT CSABA szakértő, ISD DUNAFERR Zrt. technlógiafejlesztési főosztály

1. A szelvényalak
és annak jelentősége

ILLÉS PÉTER tecnológiai osztályvezető, ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengermű

1.2. A melegen hengerelt szelvény mérése

35

(szelvényt) is. A 2. ábrán egy hengerelt tekercs adatai, a mért
szelvényadatok, valamint a szelvény rajzolt alakja látható.
Az IMS mérőberendezéssel mért adatok egy szoftver segítségével elemezhetők, a szelvényváltoztatás végett történő beavatkozások hatása rövid időn belül és egyszerűen lemérhető.

2. A szelvényalak kialakítása
Meleghengerléskor a szalagok szelvényalakjának változtatását a készsor elején lehet elvégezni, ahol a szalag még vastag,
relatíve magas hőmérsékleten van, így számottevő lehetőség van a keresztirányú anyagfolyásra. A készsor vége felé
– amikor a szalag már vékony és hidegebb, a keresztirányú
anyagfolyás lehetősége minimális – minden szelvényváltoztatási törekvés hullámosságot fog produkálni. Ez azt jelenti,
hogy a szalag szelvényének beállítását a készsor korai, míg
a síkfekvést a készsor késői állványaiban kell megvalósítani.
Adott szelvénynél a síkfekvés úgy biztosítható, hogy a síkfekvésért felelős állványokban a nyújtási tényezőnek a szalag szélessége mentén állandónak kell lennie.

2.1. A szelvényalakot befolyásoló tényezők
A szelvényalak-szabályozás célja, hogy a szalagkeresztmetszet geometriája egy előre meghatározott alakot vegyen fel,
lehetőleg azonos legyen a tekercs teljes hosszán, és szűk tűrésmezőben maradjon.
A szalagprofil szabályozásának hagyományos módja a
munkahengerek köszörült alapdomborításának (bombí
rozásának) a kialakítása, a hengerek rugalmas deformációjának a kompenzálására. A munkahengerek domborítását
az alkalmazott hengerlési garnitúrában hengerelt méretek és
minőségek igényei szerint kell meghatározni. Ez természetesen gazdaságos hengerlési program esetén lehetetlen, ezért
alkalmazzák a hengerrés külső erőkkel történő szabályozását.
A szelvényalakot befolyásolja:
– az öntött bugák keresztmetszeti profilja,
– a hevítés egyenletessége, egyenlőtlen eloszlása a buga tömegében,

Normál lencsealak

2.2. Szelvényproblémák
és azok lehetséges hatásai
A korábbi mérések és a jelenleg üzemelő IMS szelvénymérő berendezés mérései alapján az ISD DUNAFERR Zrt.

Ékes szelvény

3. ábra: A Meleghengermű szalagsorán előforduló szelvényalakok
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– az előlemez szelvénye és szelvényhibái,
– az előlemez kereszt- és hosszirányú hőmérséklete,
– a köszörült alapdomborítás megfelelősége és mértéke a
munkahengereknél és a támhengereknél,
– a hengerek hődomborodása, mely függ
• a hengerhűtés milyenségétől,
• a hengerlés ütemétől, a követési időtől,
• a hengerlési sebesség változásától,
– a hengerek kopása, mely függ
• a kihengerelt szalaghossztól, ezen belül az azonos szélességek mennyiségétől, minőségtől,
• a hengerek anyagminőségétől,
– a hengerek alakváltozása (behajlás, belapulás), mely függ
• a hengerlési erőtől,
• a hengerátmérőtől, a henger anyagának minőségétől,
• a szalagszélesség/hengerpalásthossz hányadosától,
• a hengerrést szabályzó rendszertől.
A fent felsorolt tényezőkön kívül még sok kisebb hatású
tényező is szerepet játszik a hengerrés kialakulásában, ráadásul ezek közül több tényező egymástól is függ.
Az alapdomborításokon kívül fontos tényező a hengerelt
darab hőmérsékletváltozása, mely az alakítási szilárdságot és a hengerlési erőt befolyásolja. A sebességváltozás az
alakváltozási sebességen keresztül befolyásolja az alakítási
szilárdságot és a hengerlési erőt, a súrlódási hő hengerekbe
áramló része a hőbombírt módosítja. A hengerek hőprofilját
a hengerhűtés keresztirányú változtatásával lehet befolyásolni, amely lassúbb, mint a mechanikus alakszabályozók. A
hengerek anyagminőségétől, a hengerlési garnitúra felépítésétől függő kopás a hengerrés-alakot módosítja. A hengerkopás mértékét a Cr-ötvözésű (HCr) illetve gyorsacél(HSS) hengereken kívül hengerkenéssel lehet csökkenteni.
A hengerrést szabályozó rendszerek célja, hogy gyorsan
és hatásosan változtassák meg a hengerrés alakját.

Negatív lencse, durva „szélcsücsökkel”

Meleghengerművében a 3. ábrán látható, jellemző szelvényalakokkal találkozunk.
A rossz szelvényalak a továbbfeldolgozás során okozhat
problémákat, például hideghengerlés közben egy ékes szelvény anyagvezetési problémákat, az egyenlőtlen keresztirányú vastagságlefutás egyoldali, kétoldali vagy helyi hullámosodást eredményezhet.

3. Hidegen továbbhengerlendő szélesszalagok
szelvényalakja

terhelőerők növelése, valamint a hengerhajlító berendezések maximális kihasználása volt. Ennek érdekében a programozási szabályokat úgy módosítottuk, hogy a lehető legkevesebb (1-2 db) keskenyebb darab hengerlése történjen
meg a széles anyagok előtt. Ugyanakkor a keskeny anyagok
kihengerlése után 5-10 perc állást írtunk elő a hengerek
hőkiegyenlítődése érdekében. A terhelőerők növelése a lencse mértékének növekedése irányában hat, ezért a vastagabb
anyagoknál állványkihagyással próbálkoztunk (ez esetben a
terhelés a többi állványon megnő), valamint csökkentettük
a hengerlési véghőmérsékletet. A 4. ábra az állványkihagyás
és a hőmérséklet csökkentésének hatását mutatja a terhelőerőkre.

3.1. Hidegen továbbhengerlendő
szélesszalagok szelvényproblémája
A hideg továbbhengerlési célú termékeknél a melegen hengerelt szelvényalak, annak lefutása kritikus paraméter. Ha
a szelvénylefutása nem megfelelő, azon vastagságugrások
vannak, hideghengerlésnél problémát okozhat, a szalag ezeken a részeken behullámosodik, szélsőséges esetben roncsolódik, elszakad.
Ilyen szempontból kritikus anyagok az 1450-1550 mm
széles szelvények. Ezek szelvényalakja sok esetben negatív
lencsés, mely gyakorlatilag az ún. szélcsücsök miatt van
(3.c. ábra).
A szélcsücsök kialakulását hagyományos alakszabályozó
eszközökkel megakadályozni nem lehet, ugyanis a hengerek nem megfelelő hődomborodása okozza, ami a programozási szabályokból fakad. A probléma, hogy a garnitúrát
mindig keskenyebb darabokkal kell kezdeni, mivel garnitúracsere után a hengersor berendezéseinek beállítását pontosítani kell, pár darab nem kritikus méretű szelvény hengerlési tapasztalata alapján. A keskenyebb szelvények a hengert
a palást közepén felmelegítik, annak domborodását okozva.
Ezután a szélesebb szalag hengerlésekor a szalag széle szükségképpen vastagabb lesz.

3.2. A szelvényprobléma javítása érdekében
végzett kísérletek
A 3.1. fejezetben ismertetett szelvényprobléma régóta fejti ki káros hatását a hidegen hengerelt szalagok hengerelhetőségére, mely probléma megismerésében jelentős segítségünkre volt a szelvénymérő berendezés. A kísérletek
során a programozási szabályok módosításával és a meglévő technológiai beavatkozási lehetőségekkel igyekeztünk
a szelvényalakot pozitív irányba befolyásolni. A kísérletek
alapja a hengerek hőállapotának normalizálása mellett a
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4. ábra: Terhelőerők változása a készsoron különböző
beavatkozások hatására

A diagramon látható, hogy a hengerlési véghőmérséklet
változása jellemzően a kifutó állványok (F4-F6) terhelését
növeli, az állványkihagyás a sor elején is terhelésnövekedést
eredményez.
A hengerhajlító nyomásokat negatív irányban a lehető legmagasabb értékre állítottuk – a még síkfekvő szalag
hengerlése mellett – szintén a lencse mértékének növelése
érdekében.
A hengerdomborításokba nem avatkoztunk be. A kívánt javulást úgy kívántuk elérni, hogy az alap domborítási
rendszer ne változzon, a hideg továbbhengerlésű anyagokat
tartalmazó garnitúrák ne legyenek speciális garnitúrák.

4. Intézkedés
a szelvényalak javítására
4.1. Hengerelőkészítés
A 2. fejezetben leírtak alapján a hengerek alapdomborítása nagyon fontos a szalagok szelvényalakjának biztosításá-
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hoz, de a hidegen továbbhengerlendő melegen hengerelt
szalagok szelvényalak-problémájának oka nem a hengerek
alapdomborításának nem megfelelőségében rejlik. Ettől
függetlenül természetesen fontos a megfelelő hengerprofil
biztosítása.
A kísérletek alatt nem írtunk elő speciális garnitúrát, a
hengersor munkahengereinek domborítási rendszere az
általános domborítási rendszerrel egyezett meg. A kísérletek során bebizonyosodott, hogy nem is indokolt speciális
domborítási szabály bevezetése.

4.2. Programozás, henger hőkiegyenlítés
A programozási szabályoknál előírtuk, hogy a lehető legkevesebb keskeny szalag hengerlődjön a széles tekercsek
előtt, ugyanakkor a széles termékekre történő váltásnál
10 perc hőkiegyenlítődési időt írtunk elő. Ezek a szabályok nem jelentették egyértelműen a szélcsücsök megszűnését, de mindenképpen a csökkenésének irányába
hatnak.

5. ábra: Egy db keskeny szalag után hengerelt széles termék
szelvénydiagramja

A gyakorlatban megvalósult, hogy a szélestekercsek előtt
mindössze 1 db keskenyebb szalag kihengerlése történik
meg. Az 5. ábrán egy ilyen szélesszalag (A58724) szelvénydiagramja látható. Nem tapasztalható nagymértékű „szélcsücsök”.

4.3. Állványkihagyás
Az állványkihagyás technológiája azt jelenti, hogy a hatállványos hengersor egyik, vagy esetleg két állványa nem végez alakítást. Ezt jellemzően vastag anyagoknál alkalmazzuk. A hideg továbbhengerlésre szánt termékek esetén is
csak a 4 mm fölötti tartományban tudunk erről beszélni.
Ezeknél a méreteknél a kísérletek alatt elért eredmények
alapján előírtuk, hogy állványkihagyást kell alkalmazni. A
6. ábrán az állványkihagyás hatására létrejött szelvényalakváltozás figyelhető meg St24 minőségű, 1515x5,00 mm-es
szalag esetén.

4.4. Hengerhajlítók használata
A 2016. évben a hengerhajlító berendezések átalakításra kerültek, mely lehetővé teszi az F1-F3 állványokban a negatív
hengerhajlítást. Az új hengerhajlító berendezések tényleges
hatásainak teljes körű feltérképezése még folyamatban van,
de egyértelmű, hogy jelen állapotában jobban szabályozhatók a melegen hengerelt szalagok szelvényei, mint az előző
időszakban. A hengerhajlítók megfelelő használata, ha a
problémákat nem is oldja meg önmagában, mindenképpen
hozzájárul a megfelelő szelvényalak kialakításához. A 7.
ábra a hengerhajlítók hatását szemlélteti két egymás után
hengerelt, S420MC minőségű, 1500x6,06 mm méretű szalagnál. Az egyik szalagnál az F1-F3 hengerhajlítók +30 bar
értéken, a másik darabnál ugyanezen hengerhajlítók -130
bar értéken voltak. Itt minimális lencsésségnövekedés tapasztalható.
A 8. ábra szintén a hengerhajlítók hatását szemlélteti két
egymás után hengerelt S235JR+N minőségű, 1500x3,0 mm
méretű szalagnál. Az egyik szalagnál az F1-F3 hengerhajlítók +40 bar értéken, a másik darabnál ugyanezen hengerhajlítók -130 bar értéken voltak. Itt a lencsésségnövekedés
erőteljesebb, a szélcsücsök eltűnt, bár a vállasság megfigyelhető a szelvényen.

a)
6. ábra: Állványkihagyás nélkül (a) és állványkihagyással (b) hengerelt szalag szelvényalakja
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b)

a)

b)

7. ábra: F1-F3 hengerhajlítók hatása a szelvényalakra S420MC minőségű, 1500x6,06 mm méretű szalagnál
a) F1-F3 hengerhajlító nyomás +30 bar; b) F1-F3 hengerhajlító nyomás -130 bar

a)
b)
8. ábra: F1-F3 hengerhajlítók hatása a szelvényalakra S235JR+N minőségű, 1500x3,0 mm méretű szalagnál
a) F1-F3 hengerhajlító nyomás +40 bar; b) F1-F3 hengerhajlító nyomás -130 bar

4.5. Hengerlési véghőmérséklet-csökkentés
A hengerlési véghőmérséklet csökkentése a hengerlési erő
növekedésének irányába hat, ami a szalagszelvény lencsésségi értékét növeli. A hengerlési véghőmérséklet változtatása a terhelés változása mellett a szalagok mechanikai tulajdonságait is befolyásolja. Emiatt a hőmérséklet változtatása
nem egyszerű feladat, ennek lehetőségét külön kísérlet keretében kellett megvizsgálni.
A hengerlési véghőmérséklet módosításának szelvényalakra gyakorolt hatását szemlélteti a 9. ábra, ahol St24

minőségű, 1515x5,00 mm méretű szalagokat hengereltünk
előírt, valamint annál 40 oC-kal alacsonyabb hengerlési hőmérsékleten. A hatás egyértelmű.
A kísérleti eredmények alapján elmondható, hogy a
B15 szélességű 4,50 és 3,50 mm vastagságú, St24 minőségű
anyagok hengerlési véghőmérsékletének csökkentése által
megnövelt készsori terheléssel a melegen hengerelt szalagok
lencséssége növelhető és a szelvényalakja javítható, a szélcsücsök mértéke csökkenthető vagy megszüntethető. A B15
szélességű 2,50 mm vastag és a B12 szélességű 2,8 mm vas-

a)
b)
9. ábra: Hengerlési véghőmérséklet hatása a szelvényalakra St24 minőségű, 1515x5,0 mm méretű szalagnál
a) normál előírás; b) az előíráshoz képest -40 oC
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tag anyagok szelvényalakján jelentős mértékű szélcsücsök
nem jelentkezett az eredeti és a módosított hengerlési véghőmérséklet mellett sem. A csökkentett hengerlési véghőmérséklet hatására a mechanikai tulajdonságokban jelentős
különbség nem tapasztalható. A hengerlési véghőmérséklet csökkentése által megnövelt készsori terhelés szelvényalakra gyakorolt pozitív hatásának kihasználása érdekében
az St24 minőségű hidegen hengerelt DC01 alapanyagnál
az előírt hengerlési véghőmérsékletet, vastagságcsoporttól
függően 20-40 oC-kal csökkentettük.

4.6. A módosítások tényleges eredményei,
tapasztalatok
A fent ismertetett módosításokkal a hidegen továbbhengerlendő melegen hengerelt szelvényalakok nagymértékben
javultak. A kérdéses termékeknél az új szabályok szerint
hengerelt szalagok szelvényalakjainak vizsgálata során a következő tapasztalatokat szereztük:
– a szélcsücsök, negatív lencse jellemzően keskenyebb szalagok hengerlése után, szélesebb szalagok hengerlésénél
jelenik meg, vagyis az induló méretek miatt gyakorlatilag
az összes szélesebb szelvényre igaz,
– a lágy, vastag anyagoknál jelentkező szélcsücsköt sokkal
nehezebb csillapítani,
– a negatív hengerhajlítás is teljesen hatástalan a lágy anyagokkal szemben; S235 minőségeknél nagyobb a változtatás lehetősége,
– a szélcsücsök nem szüntethető meg hengerhajlítással,
– azonos minőség hengerlésekor, a szalagvastagság növekedésével a szélcsücsök mértéke növekszik.
– azonos méretek hengerlésekor, azonos beállítások mellett a szélcsücsök mértéke szalagról-szalagra növekszik,
– a lencsésség jelentősen növelhető a szélcsücsök csökkenése mellett a hengerlési erő növelésével, így állványkihagyással és a hengerlési véghőmérséklet csökkentésével,
– az ékesség és lencsésség alakulása kemencefüggő, ami azt
jelenti, hogy a hengerelt szalagok alakja nagymértékben
függ a hőállapotuktól.
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A szélcsücsök-probléma hagyományos szelvényalak-szabályozó eszközökkel nem kezelhető, azonban több célirányos
beavatkozás együttes hatásaként, összességében az eredmény javítható. A Hideghengermű a bevezetett módosítások után jelentősen jobb szelvényalakkal rendelkező szalagokat kap továbbfeldolgozásra.

Összefoglalás
Célunk a hideghengerlési célú melegen hengerelt szalagok
szelvényalakjának javítására végzett kísérletek eredményeinek bemutatása volt. Az általános szelvényproblémák
ismertetése mellett a szalagszelvényre hatást gyakorló tényezők is felsorolásra kerültek. A hideg továbbhengerlés
szempontjából kiemelt problémát jelentő szélcsücskös szelvények kezelésére hatékony szelvényalakszabályozó eszköz
nem áll rendelkezésünkre, azonban több célirányos technológiai módosítással (programozási szabályok változtatása,
állványkihagyás, hengerhajlítók kihasználása, hengerlési
véghőmérséklet csökkentése) a probléma mértéke kezelhető szintre csökkent.

Irodalomjegyzék
1.
2.

Illés Péter, Dudás György: Online szelvénymérés az ISD Dunaferr
Zrt. Meleghengerművében
Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények, 2015. december
Dr. Horváth Ákos, Illés Péter: A melegen hengerelt szélesszalag
szelvényalakjának hatása a melegen és hidegen hengerelt késztermékek alaki tulajdonságaira
Bányászati és Kohászati Lapok (Kohászat) – 2017/1
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MAJOR BALÁZS fenntarthatósági igazgatóhelyettes, MVAE

Gondolatok a jövőnkről
Hosszas előkészítés után 2018. március
27-én került megrendezésre a Magyar Vasés Acélipari Egyesülés fenntarthatósági
szimpóziuma. A gondolatcserét és az
előadásokat a fenntarthatóság témakörének
alapjaitól kezdtük, ám végül eljutottunk a
távlatokig. A program során mindvégig a
jövőre fókuszáltunk, hiszen a fenntartható
fejlődés nem szól másról, mint a közös jövőről!
A fenntarthatósági szimpózium több szempontból is rendhagyó volt az elmúlt év során rendezett hasonló szakmai
rendezvényeink között. A korábbiakkal ellentétben ezt a
programot csak félnaposra terveztük; kisebb létszámot,
elsősorban tagvállalati vezetőket hívtunk meg; illetve kevesebb előadót kértünk fel előadás tartására. Mindennek
egyetlen oka volt: a fenntartható fejlődést, ezt az új szakterületet fokozatosan szeretnénk bevezetni a tagvállalatok
„fogalomtárába”.
Már tavaly tudtuk, hogy az idei első szimpóziumunk
a fenntarthatóság jegyében fog zajlani. Sokat töprengtünk azon, hogyan tudnánk érdekessé, vonzóvá tenni ezt
a szakterületet a tagvállalatok számára. Ezért döntöttünk
úgy, hogy indítsunk el egy folyamatot a szimpóziummal,
tegyük le az alapokat, amire a későbbiek során építkezni
lehet a fenntartható fejlődést elősegítő elvek, tevékenységek bevezetése során. Így született meg a döntés a fenntarthatósági nyilatkozat aláírásáról is, de ne szaladjunk
ennyire előre…
Első feladatként azt céloztuk meg, hogy megértessük a
tagvállalatok képviselőivel, miről is beszélünk, amikor a
fenntarthatóságot említjük. Ezért kértük fel azokat az előadókat, akik a téma hiteles szakemberei.
Másodsorban szerettünk volna ipari példákat bemutatni,
hogy miként csinálják ezt mások. Ezért vettük fel a kapcsolatot az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért magyarországi szervezetével (BCSDH), hiszen azt gondoljuk, ők
rendelkeznek a legnagyobb tapasztalattal a vállalati fenntarthatóság témakörében. Abban bíztunk, hogy általuk valós vállalati tapasztalatokról, a legjobb gyakorlatokról hall-
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hatunk az előadások során. Egy fiatal szakterülethez illő,
dinamikus tematikájú rendezvényt terveztünk, könnyen
érthető és befogadható mondanivalóval.
Igyekeztünk olyan vendég előadókat felkérni, akik hitelesen tudják képviselni a fenntarthatóságot a szimpózium
során. Ebből kifolyólag „mertünk nagyot álmodni”, és a
szakterület jeles képviselőit hívtuk meg előadóként a rendezvényre. (Az előadók gondolatait megidéző részleteket a
továbbiakban dőlt betűvel szedve olvashatják – a szerk.)

Miről beszélünk,
amikor fenntarthatóságról
szólunk?
Dr. Kerekes Sándor az egyik,
ha nem a legnagyobb hazai szaktekintély a kör
nye
zetgazdaságtan és a fenntartható fejlődés tekintetében. A
számtalan szakmai előadást
tartó, könyvet és publikációt
magáénak tudó szakembert
arra kértük, hogy a fenntarthatóság alapelveiről, alapDr. Kerekes Sándor
problémáiról tartson előadást.
A fenntartható fejlődés alapelveiről a világban egyetértés van, tehát elfogadott, hogy az ökológiai, társadalmi és
gazdasági elemek hatással vannak egymásra, amikor különböző politikákat kezdünk megfogalmazni az eddigi „fenntarthatatlan fejlődés” következményeinek felszámolása
érdekében. Mégis, a politika és a versenygazdaság gyakorlatában az eddig megtett lépések igen szerények.
A Római Klub 1972. évi jelentése nagy nemzetközi
visszhangot váltott ki a növekvő környezetszennyezés, a
megújuló erőforrások túlhasználatának és a nem megújuló
erőforrások kimerülésének bemutatásával. Ezáltal éles vita
kezdődött a gazdasági növekedésről és a környezetről azok
között, akik a növekedést a környezet kárára is fontosnak
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tartották és azok között, akik velük szemben a növekedést
okolták a környezet leépüléséért és ezért a beindult gazdaság lelassulását kívánták.
„A Római Klub első jelentése, „A növekedés határai”
2025-re prognosztizálta az összeomlást. Talán nem lesz
összeomlás, de a jelenlegi fejlődési, növekedési trendek
nem fenntarthatók.”

A fenntartható fejlődés taglalása során számos olyan
problémával találkozhatunk, amelyek teljesen hétköznapiak, megértésükhöz nem szükséges akadémiai magasságokban szárnyalni. És ezek között könnyen fellelhető a kapcsolat, hiszen egymásból következnek. Kiindulási pont lehet
például a népességnövekedés. Ugyanis a világ népessége
gyors ütemben növekszik, tízévente körülbelül 1 milliárd
emberrel nő a Föld lakossága.

Ebben a folyamatban kritikus kontinens Afrika. „A tanulmányok pedig azt mutatják, hogy a gyors népességnövekedés nehezebb gazdasági fejlődést jelent, azaz a kitűzött
gazdasági célok lassabban, vagy egyáltalán nem érhetők el.”
Ebből kifolyólag az egyének vagyonosodása is megválto-
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zott. Hiszen „a múlt században a szegények és a középosztály
jövedelme az átlagnál gyorsabban nőtt. Most a leggazdagabb
0,001% jövedelme sokkal gyorsabban nő az átlagnál.” Ezt a
vonalat követve pillanatok alatt eljuthatunk a további problémákhoz, mint például a szegénység és a kirekesztettség,
az éhezés vagy épp a népesség elöregedése. Egy kis szegmenstől indultunk, azaz a népességnövekedéstől, és máris
olyan társadalmi problémákhoz érkeztünk, melyek a Föld
lakosságának sokkal szélesebb rétegeit érintik. Tudomásul
kell venni, hogy átalakulóban van, vagy már át is alakult a
világunk. „Európa 1913-ban a világ lakosságának 26%-át,
míg a GDP termelésének 47%-át képviselte. 2012-ben már
csak a népesség 10%-át és a GDP 25%-át.”
Ennek az átalakulásnak az egyik nagy megállapítása,
hogy nő a különbség a szegény és a gazdag országok között,
de ugyanígy nő a különbség egy adott országon belül a gazdagok és szegények között is. Már nem a felső 10% gazdagságáról beszélünk, hanem inkább csak a felső 0,1 százalékáról. És ennek eredménye, hogy „kikerülnek az érdeklődés
köréből a mélyszegénységben élők, a tartósan munkanélküliek
és az alkalmazásra alkalmatlanok, akiket a megfelelő nevelés
hiánya tett munkaképtelenné; egyszóval mindazok, akiknek
több a szabadideje, mint amivel tudnának mit kezdeni, és
szenvednek a megszakítás nélküli krónikus unalomtól. Ez a
nélkülözés, az unalom olyan súlyos, mint az éhezés, és hasonlóan végzetes következményekkel jár. Az éhezők élelmiszert
keresnek, az unatkozók pedig izgalmat; és ahogy az emberek
élelmiszer-vásárláshoz szükséges pénz híján lopnak, hogy
elkerüljék az éhezést, azok, akik nem rendelkeznek azokkal
a képességekkel, amelyek ártalmatlan módon enyhítenék az
unalom okozta szenvedést, az unalmat erőszakkal vagy vandalizmussal csökkentik – ezek ugyanis a legizgalmasabb és
így legélvezetesebb tevékenységek, és az egyetlenek, amik nem
igényelnek semmilyen felkészültséget, csak erőt vagy fegyvert.
Gondoljunk csak a kisgyermekekre, akik, amikor unatkoznak, toporzékolnak. A gyermek toporzékolásával egyenértékű
a felnőtti erőszak és a vandalizmus. Az oktatás tehát nemcsak
érdeklődést és változatosságot hoz létre az emberek életében,
hanem egyúttal szükséges és nélkülözhetetlen feltétele a civilizált társadalom tagjai békés egymás mellett élésének.” (Memoirs, p. 107) Scitovsky, T. (undated typescript), Memoris,
Tibor Scitovsky Papers, Rare Book, Manuscript, and Special
Collections Library, Duke University)
A kormányok célokat határoztak meg a feltárt problémák megoldására, de a célok száma egyre csak gyarapodott, azonban megoldás nem igazán született. Ugyanis „a
gazdaság válasza: miközben a kormányok biztosítják a megfelelő politikai keretet, a valós megoldások az üzleti világból
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Fenntartható fejlődési célok

származnak.” Hiszen egyes tanulmányok szerint az innovációk olyan tényezők hatására születnek meg, amelyben a
kormányok csekély szerepet játszanak. Ezek közé tartozik
elsősorban a technológia, a gazdasági növekedési célok, a
kapzsiság/pénzsóvárság és nagyon távol, a sor végén kullog
az ember életkörülményeinek a javítása, vagy épp a Föld
jobbá tétele.

Vállalati fenntarthatóságról
felsőfokon
A szimpózium következő
előadója Márta Irén volt, aki
a BCSDH igazgatójaként elsődleges feladatának tartja a
fenntartható üzleti megoldások terjesztését, a tudásmegosztás és az együttműködés
elősegítését a magyar üzleti
élet szereplői között. Az előMárta Irén
adót arra kértük, hogy mutassa be, mit tesz a BCSDH annak
érdekében, hogy a vállalkozások csatlakozhassanak a fenntarthatóság szellemiségéhez.
A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) 2007-ben alakult az Üzleti Világtanács
a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for
Sustainable Development, WBCSD) hazai szervezeteként.
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Tagjai között 81 vállalatot és 3 magánszemélyt számlál.
A magyarországi szervezet aktívan kívánja előmozdítani
tagvállalatai körében a fenntartható fejlődés három alappillérének: a gazdasági eredményesség, az ökológiai egyensúly
és a társadalmi életminőség elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását, ezáltal új és innovatív megoldásokkal növelni a versenyképességüket, egyben
hozzájárulni a magyar gazdaság és társadalom fenntartható
fejlődéséhez.
A szervezet számos akciót, programot szervez, melyekhez a tagvállaltok csatlakozva tudatosan és szervezetten tehetnek a fenntarthatóság érdekében. Mégis az egyik legfontosabb lépés, hogy a tagvállalatok saját maguknak tegyék
fel azt a kérdést, mit akarnak elérni és miért? Ugyanis ahhoz, hogy egy vállalkozás hitelesen és hosszú távon tudjon
a fenntarthatóság égisze alatt működni, ahhoz „a vállalati
fenntarthatóságot komplexen kell tudni értelmezni”.
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Ahhoz, hogy a fenntarthatóság ne ad hoc jelleggel működjön, át kell látni a kapcsolódásokat a különböző szegmensek között, és ehhez a legjobb megoldás a stratégiai
megközelítés. Ez biztosítja a stabil, hosszú távú működés
alapjait.
Azonban mit ér egy jó stratégia, ha nincsenek mögötte elkötelezett munkatársak? És bizony nem elég az alsóbb
munkavállalói szinteknek elkötelezettnek lenniük, ugyanis
alapvetően fontos a felelős vállalatirányítás. Így tud hiteles
lenni egy management, egy cég, és így tudja motiválni a
munkavállalókat, hogy lássák, van értelme a munkájuknak,
az erőfeszítéseiknek.
Továbbá fontos az etikus és átlátható működés, mindezekkel bizonyítva a belső és külső partnereknek, érdekelt
feleknek, hogy nem a levegőbe beszélnek egy-egy elv kapcsán, hanem komolyan is gondolják azokat. Hiszen a ma
működő piacgazdaságban rendkívül nehéz úgy kielégíteni
igényeket, hogy az minél kisebb mértékben sértsen érdekeket. És most nem kell rögtön a Büntető Törvénykönyv valamely paragrafusára gondolni, elég csak például a dohány-,
vagy alkoholgyártásra, vagy épp a fosszilis alapú energiatermelésre, amely iparágaknak legalább annyi ellenzője, mint
támogatója van. Azonban, ha ezeket a tevékenységeket
átláthatóan és etikus módon végzik, például a fogyasztók
tudatos felhasználásra való ösztönzésével, akkor mindjárt
elfogadottabbá válhatnak.
Folytatva a sort, természetesen ide tartozik még a partnerség és az alapértékek tisztelete, hiszen úgy tud sikeres
lenni egy vállalkozás, ha üzleti tevékenysége közben a partnereinek (beleértve a beszállítókat, fogyasztókat, hatóságokat, munkavállalókat, stb.) érdekei nem sérülnek.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban nélkülözhetetlen
a környezeti felelősségvállalás, amibe természetesen beletartozik az energiaforrások takarékos felhasználása, a kibocsátások csökkentése és a természet, az élővilág védelme.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres tudjon lenni az üzleti életben, célokat kell meghatározni, és nincs ez másként a
fenntarthatóság területén sem. Ebben segítséget nyújtanak
a nemzetközi szervezetek és megállapodások, a kormányok,
a multinacionális vállalatok, hiszen az általuk megfogalmazott célokhoz lehet csatlakozni, vagy épp lemásolni azokat.
Ilyen például a BCSDH hazai kezdeményezése, az Action
2020 Magyarország program, amely az Üzleti Világtanács a
Fenntartható Fejlődésért 2010-ben bemutatott Vision 2050
programjához kapcsolódó, globális Action 2020 programjának hazai adaptációja.
„Az Action 2020 Magyarország program hatása sokrétű:
nemcsak a konkrétan összegyűjtött üzleti megoldások, va-
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lamint a csatlakozott vállalatok gyakorlatainak eredményei
mozdítják elő a fenntarthatóságot, hanem önmagában már
a program folyamata. Hiszen annak alapja a párbeszéd, a
közös gondolkodás, a látókörbővítés, továbbá a szokásos üzletmenet folyamatos megkérdőjelezése.”
A programot 2014-ben indították a tudományos, civil és
vállalati szféra folyamatos és aktív bevonásával. „A Vision
2050 kidolgozása során a WBCSD 20 országban folytatott
párbeszédet, több száz vállalat és tudományos szakértő bevonásával kidolgoztak egy víziót, amely a világot a fenntarthatóság pályájára helyezi 2050-re. Ez egy olyan világ lesz, ahol
az emberiség nem egyszerűen ezen a bolygón fog élni, hanem
a bolygó fizikai korlátjain belül, eltartóképességét tiszteletben
tartva fog jól-létben élni.” A jól-létben élni kifejezés alatt egy
olyan világot értünk, ahol az emberek számára elérhető,
megfizethető lesz az oktatás, az egészségügyi szolgáltatások,
a közlekedés, az alapvető élelmiszerek, a víz, az energia, a
lakhatás és a fogyasztási cikkek. A bolygó „eltartóképességét
tiszteletben tartva” kifejezés egy olyan életmódot jelöl,
amellyel az említett életszínvonal fenntartható a meglévő
természeti erőforrások használatával, anélkül, hogy tovább
rombolnánk a biológiai sokféleséget, az éghajlatot és más
ökoszisztémákat.

„A 2050-re vonatkoztatott jövőképet az Action 2020 kitűzött célokkal teszi konkrétabbá,
hogy a fenntarthatóbb világ felé vezető úton a
szükséges gyakorlati lépések megtörténjenek.”
A programba bekerült célokat nem véletlenül fogalmazták meg, hiszen olyan égető problémákat feszegetnek, amelyek megoldása alapvető társadalmi, sok esetben globális érdek, tehát „azonnali cselekvésre ösztönzi az üzleti szektort”.
Természetesen a BCSDH elsősorban a hazai körülményekre
fókuszál, így céljait az alábbi területekre összpontosítja:
• élelmezés,
• fenntartható életmód,
• foglalkoztatás,
• klímaváltozás,
• víz.
Márta Irén a hallgatósághoz intézett provokatív kérdésével zárta előadását: „Ön mit fog tenni?”

Élő példa
a fenntarthatóságra
Soron következő előadónkat, Papp Andrást, az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesét
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arra kértük, hogy mutassa be
a cég tevékenységét a fenntarthatóság szemszögéből.
Előadása során vázolta,
hogy a társaság milyen üzleti
környezetben és piaci viszonyok között végzi tevékenységét. Melyek az energiaszektor
nemzetközi és hazai sajátosságai, azok milyen kapcsolatban
Papp András
vannak egymással és milyen
lehetőséget, vagy éppen nehézséget jelentenek egy olyan
vállalkozás számára, amelyik elkötelezett a fenntarthatóság
értékei iránt.

„Az ALTEO célja kezdetektől az, hogy eredményességét a fenntarthatóságra való törekvés határozza meg. Ennek egyik legfontosabb
eleme, hogy ügyfeleivel egyetértésben – figyelembe véve az egyedi igényeket, adottságokat
– a megújuló energia és a nagy hatásfokú
kapcsolt energiatermelés részarányát folyamatosan növelje.”
Ha a BCSDH előadása során bemutatott célokat vesszük
példának, akkor az energiaszektorban tevékenykedő vállalkozások fenntarthatósági céljai – szorosan kapcsolódva a
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tevékenységükhöz – nem lehetnek mások, mint az ALTEO
által megfogalmazottak, azaz
• a klímatudatosság,
• az energiahatékonyság és
• a megbízható energiaellátás.
Előadónk megítélése szerint a fenntarthatósági szempontok között „elengedhetetlen a megújuló energia méltó helyre
kerülése a magyar energiamixben környezeti szempontból”
továbbá „a decentralizált földgázerőművek magasabb hatásfokuk miatt szintén jelentős környezeti előnyt jelentenek”,
illetve „az okosan végrehajtott stratégia minimalizálja, vagy
átfordítja a társadalmi és gazdasági költségeket”. Ez utóbbi a
mai gazdasági világban négy rendkívül fontos elemet eredményezhet. Elsősorban egy jól megalkotott stratégia bizalmat hív elő a befektetőkből, ezáltal tőkevonzó képességet
generál. Másodsorban a biztos alapokon nyugvó termelés
ellátásbiztonságot jelent, ami megbízható partner képét
mutatja a piacon. Azonban ennek nélkülözhetetlen alapfeltétele a megbízható beszállítói és alvállalkozói lánc, amely
rendkívül fontos egy termelő vállalkozás számára, hiszen
alapvető sikere azon múlik, hogy az energiamennyiséget az
igényeknek megfelelően mindenkor meg tudja termelni, ki
tudja adni. Ehhez pedig megbízható és rendszeresen karbantartott berendezésekre van szükség, ami elképzelhetetlen biztos alvállalkozói háttér nélkül. Végül, de nem utolsó-
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sorban egy olyan vállalkozás, amelynek tevékenysége biztos
stratégián alapszik, a sikeres üzleti élethez megvannak a
megbízható partnerei, azaz pozitív képet mutat, az sikeres a
munkahelyteremtésben is és ezáltal vonzó a munkavállalók
számára, ami a mai világban igen nehéz feladat.
Mindezek alátámasztása érdekében Papp András energetikai példákkal zárta gondolatát:
• fenntarthatósági célok kitűzése, megújuló stratégia,
• irányítási rendszerek, ezen belül EIR működtetése –
integrált jelentés,
• hosszú távú energiastratégia,
• decentralizált kapcsolt termelés,
• decentralizált megújuló termelés,
• termelési oldal hatékonyságnövelése,
• fogyasztási oldal hatékonyságnövelése.

Hogyan képzeljük el
a fenntarthatóságot
az acéliparban?
A szimpózium utolsó előadója jómagam voltam
(Major Balázs, az MVAE
fenntarthatósági igazgatóhelyettese). Őszintén bevallom,
hogy nem voltam könnyű
helyzetben, hiszen a felsorakoztatott neves előadók után
kellett beszélnem a meghirdetett program szerint az
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Major Balázs

acélipar fenntarthatóságáról, miközben az acéliparba nem
is olyan régen „csöppentem” bele.
Azt gondolom, hogy az Egyesülés akkor tud hasznos lenni
a tagvállalatok számára, ha hatékonyan tesz az érdekükben, ha
értéket teremt számukra. Márpedig a fenntarthatóság tipikusan ilyen terület. Nem kívánom megismételni az előttem tartott előadásokban elhangzottakat, de azt ki kell mondani, hogy
ma már nem lehet sikeres egy vállalkozás fenntartható fejlődés
nélkül, és ennek kialakításában, kiépítésében kíván az Egyesülés segítséget nyújtani a tagvállalatai számára. Szinte biztos,
hogy minden tagvállalatunk fel tudna mutatni olyan akciókat, amelyekre rá lehet húzni a fenntarthatósági alapelveket.
Ilyenek tipikusan az irányítási rendszerek működtetése (KIR,
MIR, stb.), a képzések szervezése, az érdekelt felek, köztük a
munkavállalók támogatási formái, energiahatékonyságot célzó
projektek, vagy éppen maga az acél, hiszen önmagában egy
fenntartható anyag az újrahasznosítási lehetőségeit tekintve.
Azonban az Egyesülésben nem a meglévő dolgokat szeretnénk
csokorba szedni és bebizonyítani, hogy márpedig a mi tagvállalataink mennyire tudatosak a fenntarthatóság terén, mert az
nem lenne hiteles. Sem a tagvállalatok számára, sem számunkra, sem pedig az egyéb érdekelt feleink számára.
Ezért döntöttünk úgy, hogy kezdjük az elején. Készítsünk egy olyan dokumentumot, amely megalapozhatja a jövőbeli tevékenységeket, amire építeni lehet a fenntarthatóságot. Ennek az alapnak azonban erősnek kell lennie, ami a
felső vezetéstől jön. Így fogalmaztuk meg a fenntarthatósági
nyilatkozatot, és kértük a tagvállalati vezetőket, hogy írják
alá. Ők a legnagyobb örömünkre szinte kivétel nélkül eleget
is tettek ennek, sőt, jellemzően pozitív visszajelzéseket kaptunk a kezdeményezésről.
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A nyilatkozatban az acéliparra jellemző területekre fókuszáltunk, mint amilyen a technológia, az erőforrások
felhasználása, a kibocsátások csökkentése, az etikus munkahely és érdekelt felekkel működtetett kapcsolatrendszer.
Azonban ez csak az első lépés volt. A munka dandárja még
hátravan, de ígérhetem, hogy nem célunk a tagvállatokat
dolgoztatni! Sokkal inkább utat, lehetőségeket szeretnénk
mutatni, amelyek mentén sikeresek tudnak lenni a fenntarthatóság területén. Hiszen a szimpózium előadóinak
mindegyike elmondta, hogy a jövő vállalkozásainak záloga
a fenntarthatóságban rejlik. Ezt még biztosan sokan kétkedve fogadják, de ahogy a cikk elején is írtam, a fenntarthatóság a jövőről szól, és amennyiben annak részesei szeretnénk
lenni, akkor azért tennünk kell!
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Természetesen nem kell rögtön megoldaniuk a világ
globális problémáit, helyi szinten, kis lépésekkel kell kezdeni. Konkrét célokat a nyilatkozat alapján fogunk meghatározni a tagvállalatok véleményének figyelembevételével,
és igyekszünk folyamatosan lehetőséget biztosítani a tapasztalatcserére a célok megvalósítása érdekében. Ez a folyamat több évet vesz majd igénybe, de ha hiszünk benne,
akkor szép és kézzelfogható eredményeket fogunk tudni
felmutatni.

