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Faluhely, ahol  
az álmok valóra váltak

Szemnyugtatóan zöldellő, végeláthatatlan szőlősorok, 
a tájba olvadó épületek, színpompás virágok, a tó vizéről lustán 

visszacsillanó késő nyári napsugarak.  
Nem, nem Toszkánában járunk. A helyszín a szekszárdi borvidék, 
egészen pontosan Szekszárd Faluhely-dűlő, ahol egy virágzó birtok,  

a Bodri család borászata található.Vendégsarok rovatunk  
interjúalanya ezúttal dr. Bodri István, a vállalkozás vezetője  

és motorja, akivel nem véletlenül találkoztunk. 

VENDÉGSAROK

Bár a Bodri borok önmagukban is megérdemelnék a fi-
gyelmet, itt most házigazdánk személye az, ami igazán 
érdekes. A neves borász ugyanis eredetileg kohó üzem-
mérnökként végzett a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán. Mellesleg nem-
csak kohász és borász, hanem rendőrtiszt, jogász és köz-
gazdász is, és egyáltalán nem mellesleg öt unokás nagy-
papa, de ne szaladjunk ennyire előre…S
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n Négyéves koromtól jártam ki a szőlőbe, mondhat-
ni, belenőttem a szőlőmunkába. Azt nem mondom, hogy 
minden pillanatban imádtam, de mindenesetre érdekelt. 
A családunkban magától értetődőnek tűnt a borkészítés 
hagyománya, hat generációra visszamenőleg van tudomá-
sunk arról, hogy volt szőlőnk, mint szinte mindenkinek itt, 
Szekszárdon. A nagyapámtól a középiskolai ballagásomra 
kaptam egy négyszáz négyszögöles Kadarka-ültetvényt, s 
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talán attól kezdve fordult bennem is komolyabbra a dolog. 
Elkezdtem felújítani, újratelepíteni, alkalmazva mindazt a 
tudást, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől kaptam.  

Ekkor azonban a tizenéves fiatalember számára még 
nem volt kitűzött életcél a borászkodás, úgy gondolt rá in-
kább, mint hasznos szabadidős tevékenységre, ami mellett 
azért tanulni kell valami „komolyat” is.
n Vegyipari szakközépiskolában érettségiztem, imádtam 

a kémiát, ezért Veszprémbe készültem vegyészmérnöknek. 
Fél pont híján csúsztam le a felvételiről, így jött képbe máso-
dik helyen a Dunaújvárosi Főiskola és a kohó üzemmérnök 
szak. Nem volt műszaki értelmiségi véna a családban, sőt, én 
lettem az első diplomás. Be kell vallanom, hogy sosem ké-
szültem kohásznak, de becsülettel végigcsináltam a főiskolát. 
Máig tartó barátságokat kötöttem a tankörtársakkal, többek 
között Nyikes Csabával és Ficsúr Józsival, aki sajnos nincs 
már köztünk. Az üzemi gyakorlatok során pedig megismer-
kedtem a Vasművel is. Úgynevezett ipari hátterű képzésben 
tanultunk, az üzemi gyakorlat időszakában egy rövid ideig 
még „ötös” olvasztár is voltam a kohónál. Az acélgyártás egy 
izgalmas világ, de egyrészt engem a szőlőhegy sokkal jobban 
vonzott, másrészt rájöttem, hogy a műszaki tudományterület 
kiszámíthatóságánál én mozgalmasabb közegbe vágyom. 

Viszont akkoriban a borászkodásból még nem lehetett 
egzisztenciát teremteni, kellett mellé egy „normális” fog-
lalkozás, így István a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányságon 
helyezkedett el bűnügyi nyomozóként, majd később gaz-
daságvédelmi főnyomozó lett. Időközben a tanulást sem 
hagyta abba, előbb rendőrtiszti diplomát szerzett, majd 
a jogi egyetemet végezte el munka mellett. 1999-ben az 
APEH szervezetében működő „gazdasági rendőrség” Tolna 
megyei hivatalvezetőjévé nevezték ki, ahol egészen 2007-ig 
dolgozott, és közben még egy újabb diplomára is futotta az 
energiájából, közgazdász lett. Mindeközben a borászkodás 
folyamatosan jelen volt az életében, s a rendszerváltás idő-
szakában úgy gondolta, elérkezett az ideje egy saját vállal-
kozás megalapításának.
n 1987-től már készítettem borokat a családi pincében, 

de komolyabban 1999-től láttam neki a borászkodásnak és 
a birtoképítésnek is. Elkezdtem földeket vásárolni a környé-
ken, egészen 2007-ig tartott a területek szaporítása. Akkor 
jöttem el teljes állásban dolgozni a vállalkozásba, de magát 
az új Bodri márka megszületését 2003-tól számítjuk.

Ha azt gondolná valaki, hogy a teljes állás egy kényelme-
sen ledolgozott nyolcórás munkanapot jelent, az meglehe-
tősen nagyot téved. Jóval hosszabb a birtokon a munkával 
töltött idő, s arról a rövid látogatás során is megbizonyosod-
tunk, hogy a „Főnök” a vállalkozás minden szegmensét il-
letően benne van a munkában, naprakészen átlát és felügyel 
minden munkafolyamatot. A Bodri-birodalom jelenleg 170 
hektárnyi szőlőültetvényt foglal magába, ebből 150 a saját, 
20 hektár pedig bérelt terület. Emellett összesen 55-60 hek-
tárnyi erdő, legelő, tó, gyep egészíti ki a gazdaságot, amit 
családi vállalkozásként üzemeltetnek. Érdekesség, hogy az 
egyik erdőszelvényben szarvasgombát fedeztek fel, ami az-
óta az étterem fogásait színesíti. Pontosabban csak az időről 
időre megtalált mennyiség fele, a másik fele igazságosan a 
szarvasgombavadászt illeti, aki kutyájával megtalálja a ritka 
csemegét. 

Míg kezdetben évi 35-40 000 palack volt a borterme-
lési volumen, tavaly már 600 000 üveggel palackoztak. A 
cél, hogy tíz év múlva kétmillió palackkal termeljenek éves 
szinten, s mint István fogalmaz, ez egyúttal a határ is, ennél 
tovább nem szeretnének növekedni. A cégcsoport egyéb-
ként ötven munkavállalót foglalkoztat, és az alvállalkozói 
kapcsolatokon keresztül még mintegy ötven helyi vagy kör-
nyékbeli családnak adnak munkát. 
n Itt dolgozik szinte a teljes család. A feleségem is aktívan 

dolgozik a vállalkozásban. A két lányunkat gyerekkorukban 
tanítgattuk a szőlőmunkára, jöttek a fesztiválokra a boros 
standunkra segíteni. Örültem neki, hogy érdekli őket is a 
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családi hagyomány, de nem volt feléjük semmiféle elvárás 
vagy kényszer. Orsi lányom első diplomája testnevelő tanár, 
de később elvégezte a borászati főiskolát és igen tehetséges 
borász vált belőle. A férje, Péter pedig a főborászunk. Orsi 
még otthon van a hármas ikreikkel, de nemsokára vissza-
tér hozzánk az aktív munkába. A kisebbik lányom, Zsófi 
jogász, Misi, a férje közgazdász. Ők nem nálunk dolgoz-
nak. Egyelőre még… Egyébként még édesapámék is aktí-
vak: anyuval ketten három és fél hektár szőlőt művelnek, 
túl a nyolcvanon. A szülőkkel közös kis családi gazdaságban 
borászkodik az öcsém is, de nem főállásban, neki más típu-
sú vállalkozásai is vannak.

A szekszárdi borvidék hagyományosan a vörösborok 
otthona, a szőlőültetvények kilencven százaléka itt kék-

szőlő, mindössze tíz százalék a fehér. Ősfajtának számít 
a Kadarka, a Kékfrankos és a Merlot, ez utóbbit termesz-
tik a legnagyobb területen Bodriék is, hetven hektáros a 
Merlot ültetvényük. De emellett kékszőlőből terem még 
náluk Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Oportó, Pinot 
Noir, Malbec, Shiraz és Zweigelt is. Fehér fajtáik között van 
Sauvignon Blanc, Olaszrizling, Rajnai Rizling, Chardonnay, 
Pinot Blanc és Tramini is. 

 Miközben István vendégszerető házigazdaként végigkí-
sér minket a birtokon, folyamatosan mesél a cég történeté-
ről. Egy nagyon tudatos és innovatív vállalkozásfejlesztési 
tevékenység íve rajzolódik ki a szavaiból, és minden elhang-
zott mondat megerősítést is nyer a valóságban látottak alap-
ján. A folyamatos pályázati aktivitás révén jelentős uniós 
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forrásokat nyertek el a fejlesztésekre. A modern gépek, esz-
közök és berendezések mind a minőségi borkészítést szol-
gálják, a birtok működtetésében pedig fontos szempont a 
környezetre való odafigyelés is. A teljes energiafogyasz-
tásuk mintegy harminc százalékát például 
a nemrégiben felépült napelempark 
termeli meg. A patika tisztaságú 
üzemrészek, a minden részletük-
ben igényes vendéglátó terek, a 
gondosan művelt, egészséges 
ültetvények visszatükrözik 
a beléjük fektetett rengeteg 
munkát, lelkesedést és gon-
doskodást. 2005-ben épült fel a 
vendéglátási célú épület, ami elő-
ször kóstolóteremként, majd catering 
szolgáltatást nyújtó rendezvényhelyszínként 
működött. 2011-ben lett készen az 1800 négyzetméteres 
nagypince, egy hajdani malom félmillió téglájából. Ha nem 
akar szentimentális lenni az ember, akkor is az jut az eszébe, 
hogy olyan ez a letisztult, egyszerűségében gyönyörű, ám 
mégis tiszteletet parancsoló tér, mint egy templom. István 
elmosolyodik, majd megerősíti: tényleg az, a bor temploma. 

2013-ban megnyílt az Optimus étterem, amely komoly 
hírnevet vívott ki magának a hazai és nemzetközi gasztro-
nómiában egyaránt. (Ezt fotós kollégámmal egybehang-

zóan mi is megerősíthetjük: a megkóstolt ananászos 
szőlőkrémleves bazsalikomhabbal, vala-

mint a fogasfilével töltött ravioli egy-
aránt igazi gasztroélmény volt.) 

Közben növekedett a szőlőte-
rületek nagysága, a rozéüzem 
is felépült, e mellé jött a szál-
láshelyek kialakítása, jelenleg 
huszonhét szoba várja a ven-
dégeket. 

A rengeteg befektetett mun-
kával párhuzamosan rendre jöttek 

az elismerések, a szakmai sikerek. Az 
irodaépület falait tapétaként borítják a kü-

lönböző oklevelek, nehéz lehet a választás, hogy mi szá-
mít a legnagyobb szakmai sikernek? 
n Az első külföldi érmeket 2005-ben kaptuk, a 2003-

as első termésre, mégpedig egy nagyon fontos és inspiráló 
helyen, a bordeauxi nemzetközi borversenyen. Azóta min-
den évben rendre nyerünk díjakat mind a magyarországi, 
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mind a külföldi borversenyeken. Ami az én szívemnek még 
nagyon kedves, hogy „hazai pályán”, a tavalyi szekszárdi 
borvidéki borversenyen a mi No1. borunk lett a legjobb 
vörösbor. Ugyanilyen fontosak számunkra az éttermünk 
vendégértékelései, vagy a Magyar Turizmus Zrt. Rozma-
ring-díja. De nemcsak a díjak, oklevelek, érmek jelentenek 
elismerést, hanem az is, hogy 2017-ben például nálunk szü-
reteltek a V4-ek köztársasági elnökei. Jövőre mutatjuk majd 
be a piacon az Elnökök Borát, ami az általuk leszüretelt sző-
lőből készült. 

Közben a birtokot bejáró sétánk végére érünk, de né-
hány szóban még arról is mesél István, hogy a Dunaújvárosi 
Egyetem révén tartja a kapcsolatot a kohász szakmával, pri-

vátban pedig a régi tankörtársakkal, barátokkal. Az egyetem 
számára rendszeresen tart borkóstolókat szakmai rendez-
vényeken, konferenciákon. Idén díszpolgárává fogadta az 
egyetem. Még arról is szó esik, hogy szívügye a szekszárdi 
borászok összefogása, az előre vivő tapasztalatcsere annak 
érdekében, hogy mindenki fejlődhessen szakmailag.

Sokáig a fejemben járnak még a látottak, amikor vala-
honnan eszembe ötlik a kohász hagyományőrző szövegek 
egyik jellegzetes fordulata: „Bacchusnak, Ceresnek és a többi 
pogány istennek nevében…”. Nos, úgy tűnik, a Bodri család 
munkájára, meg a gyönyörű szőlőtőkékre is jó szívvel te-
kintenek le ezek az istenek, ott a szekszárdi dombok ölén, a 
Faluhely-dűlőben.
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A professzor érdeklődő, kísérletezgető kedvű gyermek volt 
annak idején, a pedagógus szülők szigorúan nevelték, de 
kibontakozó kreativitását mindenben támogatták. Kisdiák-
ként a kémiaórákon mélyült el benne leginkább a családba 
egyébként is generációk óta „kódolt” természettudomá-
nyos, műszaki érdeklődés.
n Apai nagyapám a diósgyőri kohászat 

főmérnöke, anyai nagyapám pedig épí-
tészmérnök volt. Egyik dédapám építő-
mesterként dolgozott, aki sok egyéb épü-
let mellett például tizenhárom templomot 
is épített a Felvidéken. A másik dédapám 
nevéhez pedig az Országos Köztisztviselői 
Kamara megalapítása fűződött egykor. Én 
amolyan barkácsolós kisfiú voltam, egy-
szer például építettünk egy működőképes 
diavetítőt. 

A kémia korán érdekelni kezdett, ez 
irányba mentem tovább,1957-ben érettségiztem a Kazinc-
barcikai Vegyipari Technikumban. Nagyon kemény, jó is-
kola volt, negyvenketten kezdtünk és két osztályra bontás 
után, a fentről érkezőkkel kiegészülve mi a IV. b-ben ti-
zenhatan végeztünk. A két osztályból később tizennégyen 
egyetemi oktatók lettünk. Tanárunk az a Cornides István 
professzor volt, akit az 1956-os forradalom alatt az ELTE 
Természettudományi Kar Forradalmi Bizottságának elnö-

kévé választottak, emiatt 1957-ben több hónapra börtönbe 
került. Szabadulása után egyetemen nem oktathatott, csak 
fizikai munkakörben tudott elhelyezkedni, egyfajta „szám-
űzetésként” a Borsodi Vegyi Kombinátba került. Ott is 
folytatta azonban a kísérleteit, többek között létrehozta Ma-

gyarországon az első tömegspektrométert.
 Nekünk fizikai-kémiát tanított a tech-

nikumban, és ő vezette a mérési gyakorla-
tot is. Ha ki kellene emelnem, hogy első-
sorban kinek a hatására lettem magam is 
egyetemi oktató, akkor édesapám mellett 
őt említeném.

Hogyan folytatódott  
a pályája a középiskolát követően?
n Édesapám a Miskolci Egyetemen taní-
tott, de a család először nem akarta, hogy 
én is egyetemre menjek. A technikumban 

a harmadik osztályban ugyanis félévkor megbuktam szerves 
kémiai laborgyakorlatból, és nem szerették volna, hogy szé-
gyent hozzak édesapám fejére, akit a debreceni egyetemen 
is jól ismertek, ahová én is készültem. Sok minden érdekelt 
a tanulás mellett, többek között a vitorlázórepülés, amit a 
szüleim tudta nélkül műveltem nagy lelkesedéssel. Egészen 
addig, míg egy csúnya balesetben lezuhant az a gép, amivel 
elvileg nekem kellett volna repülnöm, csak elcseréltük elő-

A tudomány
szolgálatában

Portrévázlat dr. Raisz Ivánról

A magyar műszaki-tudományos életben jól ismerik  
dr. habil. Raisz Iván PhD. nevét, egyetemi oktatóként,  

kutatóként és feltalálóként egyaránt.  
Több kutatási projektje kötődik az acélgyártáshoz is,  

azt azonban talán kevesen tudják róla, hogy felmenői  
a magyar kohászatnak már évszázadokkal ezelőtt is  

meghatározó alakjai voltak. 

ÉLETúT

S
Z

IL
Á

G
Y

I I
R

É
N

7magyar acél  2019. ősz



zőleg az óráinkat, így más ült helyettem a gépben. Időköz-
ben, miután a tanulmányi eredményeimen javítottam, édes-
apámék mégis beleegyeztek az egyetemi felvételibe, azzal a 
feltétellel, hogy a sportot és a szabadidős elfoglaltságokat is 
beleértve maximum három dolgot csinálhatok egyszerre 
és ezek egyike a tanulás legyen. A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre előttem járó nővérem magasra tette 
a lécet, hiszen az első tanórától kezdve a doktori védésig 
csakis jeles osztályzatok szerepeltek az indexében, nekem is 
meg kellett hát „komolyodnom”, hogy ne hozzak szégyent 
a családra. A származás szerinti válogatás miatt nem vettek 
fel vegyésznek, mert túl sok értelmiségi származású diák 
volt a felvételizők között, így kémia-fizika szakra kerültem 
be. Akkor persze bosszantott a dolog, de utólag már látom, 
mekkora előnyt jelentett számomra az elméleti fizika isme-
rete, amely tárgyból a vegyészek szinte semmit nem hallgat-
tak akkoriban. 

Az egyetemen aktívan röplabdázni kezdtem, bekap-
csolódtam a diákköri munkába és elkezdtem udvarolni az 
egyik évfolyamtársnőmnek, aki már a legelső előadáson is 
mellettem ült. Az udvarlás már a negyedik dolog volt az 
elfoglaltságok sorában, úgyhogy a röplabdázást hamar ab-
bahagytam. Az a bizonyos évfolyamtársnő viszont azóta is 
mellettem ül: a feleségem lett. A jegygyűrűket egy tudomá-
nyos diákköri pályázaton elnyert díjjal járó pénzjutalomból 
vettem meg. 

Évfolyamvezetői értékelés a 45 éves találkozón

Tanulmányok 

1961-1966: Kossuth Lajos Tudományegyetem  
Természettudományi Kar: okleveles kémia-fizika szakos 
középiskolai tanár

1976-1981: Mengyelejev Egyetem, Moszkva  
(levelező aspiráns): a kémiatudomány kandidátusa

1998: Helsinki University of Technology: Open and DistanceL
earningCourseonEnvironmental Management.

2000: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem:  
katasztrófamenedzser tanfolyam

Tudományos fokozaTok

1969: természettudományi doktor 

1981: a kémiaitudomány kandidátusa 

1997: habilitált doktor műszaki tudomány,  
metallurgia tudomány szakon 

1997: műszaki tudományok doktora, PhD.

fonTosabb beoszTások

1966-1984: a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum, 
majd a Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari  
Automatizálási Főiskolai Kar oktatója

1984-86: főiskolai tanár, a Kémiai Tanszék vezetője  
(NME Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar)

1985-2008: egyetemi docens (NME)

1990-96: a Fizikai Kémiai Tanszék vezetője  
(Miskolci Egyetem)

1994-től jelenleg is: ügyvezető, kutatási igazgató  
(Enviro-Pharm Kft.)

1996-2008: Kromatográfiás és Környezetvédelmi  
Laboratórium vezetője (Miskolci Egyetem)
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Teljes érdeklődéssel és a tőlem telhető legnagyobb szorga-
lommal csináltam végig az egyetemi éveket. De voltak konf-
liktusaim is, például abból, hogy hallgatóként egy bizonyos 
témában kísérleti adatokkal bebizonyítottam az ellenkezőjét 
annak, amit egy neves budapesti professzor állított és pub-
likált. Az igazamat mindig megpróbáltam megvédeni, ami 
nem minden esetben volt praktikus. Viszont negyedéves 
hallgatóként már komoly indiai tudományos folyóiratban 
hivatkoztak egy munkámra, ami természetesen nagy büsz-
keséggel töltött el. Az ötödévet már levelezőn végeztem, mert 
a technikum igazgatója visszahívott tanítani. 1966-ban dip-
lomáztam, 1969-ben védtem meg a doktori disszertációmat. 

Fiatalon, szinte diákként lett oktató, egyszerre csak 
átkerült a katedra másik oldalára…
n A korábbi felsőfokú vegyipari gépészeti technikum, 

akkor már Vegyipari Automatizálási Főiskola első tanár-
segédje voltam. Korábban adjunktusi beosztást kaptak az 
egyetemi végzettségűek, nekem doktorálnom kellett ehhez. 

főbb kuTaTási TerüleTek 

•	 Megújuló	és	alternatív	energiaforrások	fejlesztése,	környe-
zeti kockázatok elemzése, hulladékgazdálkodás.

•	 Elektrokémiai	mérési	és	technológiai	módszerek.

•	 Kemometriai	módszerek	fejlesztése	és	alkalmazása.	 
Gáz- és folyadékkromatográfiás módszerek fejlesztése  
a környezeti analitikában.

•	 Környezetkímélő	gyártástechnológiák	vizsgálata	 
és fejlesztése. Életciklus-analízis.

•	 Dr.	Raisz	Iván	a	fenti	területeken	17	szabadalommal	 
rendelkezik. 

főbb Tudományos és szakmai közéleTi Tevékenységek 

•	 MTA	Környezeti	Kémiai	Munkabizottság	1994-

•	 MTA	MAB	Vegyészeti	Szakbizottság	1994-

•	 MTA	MAB	Környezetvédelmi	Munkabizottság	 
társelnök1994-, elnök 1996-2008.

•	 Magyar	Mérnöki	Kamara1997-

•	 Magyar	Igazságügyi	Szakértői	Kamara	2000-

•	 Belga	Királyi	Feltalálói	Lovagrend	tagja	2004-

•	 Nemzeti	Feltaláló	Szervezetek	Nemzetközi	Szövetsége	
Lovagrend tagja 2009-

fonTosabb szakmai elismerések

•	 Széchenyi	professzori	ösztöndíj	1998-2001

•	 GÉNIUS	Vegyipar-Kohászat	Nagydíj,	2002

•	 Innovációs	Díj:	Budapest	2005,Geneve	2005

•	 WIPO	Awardforthe	Best	Environmental	FriendlyInvention,	
2006

•	 Környezetvédelmi	Műszaki	Felsőoktatásért	kitüntetés,	2007

•	 Best	Invention	Price	of	Iran	Elite	Academy,	 
35.	Salon	International	des	Inventions	de	Geneve,	2007	

•	 Preisich	Miklós-díj,	2007

•	 Az	év	feltalálója,	2008

•	 Feltalálók	Világszervezete	(IFIA)	Green	Oscar,	2011	

•	 Jedlik	Ányos-díj,	2014

•	 BAZ	Megyei	Prima	Díj	a	magyar	tudományért,	2016

A belga lovagrend  
jelvénye

A Green Oscar díjnyertes 
témája metanol előállítása  
kommunális hulladékból

Tényleg nagyon fiatalon, 1966-ban lettem évfolyamve-
zető oktató a főiskolán, az akkori hallgatóimmal jövő má-
jusban már az ötvenéves évfolyam találkozónkat tartjuk. 
A kapcsolatunkat talán jól jelzi, hogy amikor a lányomat 
vártuk, vércsoport-összeférhetetlenség veszélye merült fel, 
és arra készültünk, hogy szülés után a kisbaba vérátöm-
lesztésre szorul majd. Amint a végzős hallgatóim tudomást 
szereztek erről, felajánlották, hogy a teljes évfolyam készen 
áll, akinek megfelelő a vércsoportja, azonnal ad vért. Kap-
tam pár komoly elismerést a pályám során, de azt hiszem, 
pedagógusként ennél nagyobb elismerés nem is kell az em-
bernek. A vércserére – hála Istennek és az orvosok tudásá-
nak – nem lett szükség, s később szerencsésen megszületett 
a lányunk is. Viszont a hallgatók lelkesedéséből kiindulva 
megszerveztük a főiskolán a rendszeres véradásokat, így let-
tem magam is negyvenkétszeres véradó.

1970-ben került be a főiskola a miskolci egyetem szer-
vezetébe. Az oktatói munka mellett magam is folytattam a 
tanulmányaimat, Moszkvában szereztem kandidátusi foko-
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kutatási területeit. Melyek azok  
a fontosabb témakörök, amelyekkel a kohászat 
területéhez kapcsolódóan foglalkozott, vagy 
foglalkozik napjainkban is?
n Ez a terület mindig is számos érdekes kutatási témát 

kínált, s ezek legtöbbjének környezetvédelmi vonatkozá-
sai is vannak. Éppen ezért, ha kicsit patetikusak vagyunk, 
mondhatjuk, hogy végső soron a Föld jövőjének szem-
pontjából is fontos kérdésekkel foglalkozunk. Az utóbbi 
huszonöt évben a tudományos munka főként a családi 
cégünk keretein belül zajlik, de 2008-ig a Miskolci Egye-
temmel is folyamatos volt a munkakapcsolatom egyetemi 
docensként, a Környezetvédelmi Laboratórium alapító ve-
zetőjeként is.

 Talán a kohászat területéhez kapcsolódó témák között 
említhetjük például a volt diósgyőri vertikum területén 
deponált ASEA-salakokat, ahol azt vizsgáljuk, hogy a 
salakból az ártalmatlanítása során létrejövő betonada-
lék előállításakor keletkező kalcium-karbonátot hogyan 
tudjuk hasznosítani oly módon, hogy nehézszuszpenziós 
hidrociklon rendszerben elválasztjuk tőle a krómot. Így a 

végtermék már olyan összetételű lesz, hogy akár talajja-
vításra is felhasználható. Igy lesz a veszélyes hulladékból 
hasznosítható anyag, miközben ezzel párhuzamosan a 
külszíni mészkőkitermelés mértéke is csökkenthető. 
Az ISD DUNAFERR kokszolóművének környezeti kár-
mentesítési projektjében is dolgoztam, de jelenleg is 
vizsgáljuk például a kohászatban keletkező szén-dioxid 
hasznosításának lehetőségeit is. A nagyolvasztói torok-
gázból történő szén-dioxid-kivonás is egy nagyon érde-
kes témakör, ami a gáz fűtőértékének növelése mellett 
a cseppfolyósított szén-dioxid értékesítési lehetősége és 
a kibocsátott füstgáz mennyiségének csökkentése révén 
többszörösen is hasznot hozó fejlesztés lehetne a kohá-
szatban. 

zatot a fizikai-kémia, kibernetika területen, később pedig 
a kohászati folyamatok környezetterhelésének csökkentése 
témából habilitáltam. Igyekeztem átadni a tudásomat a hall-
gatóságnak oly módon, hogy együttműködésre, innovatív 
gondolkodásra serkentsem őket már abban az időszakban 
is, amikor a team és a projekt még ismeretlen kifejezések 
voltak a magyar felsőoktatásban. 

A beszélgetésünkben található életrajzi kivonatok 
tényszerűen összefoglalják tudományos pályáját, 

raisz-ősök a kohászaTban 
A	professzor	apai	nagyapja,	Raisz	Dezső	Gusztáv	(1876-
1924) acélgyártó főmérnökként dolgozott Diósgyőrben.  
Az 1920-as években egy új acélminőséget akart kikísérle-
tezni, de az állam részéről nem engedélyezték a gyártási 
kísérleteket, tartva az esetleges kudarctól. Később,  
1944-ben Németországban a Krupp Művek kezdte el  
a	gyártást,	háborús	célokra.	Raisz	Dezső	dédapja,	

Schlosser	Károly	(1784-1847)	Rozsnyón	
volt vasmű- és malomtulajdonos. 

Schlosser	Károly	felesége	Eleonora	
Amália Karolina Malvieux volt, 
akinek édesapja szintén egy je-
lentős üzem, a rimabrézói vasmű 
tulajdonosa volt. Közreműkö-
dött	a	Rima-	és	Murány-völgyi	

vasmű érdekeltségek együttmű-
ködő társaságának megteremté-
sében, s így jött létre1852-ben a 
Rimamurányvölgyi	Vasmű	Egyesület,	
az	Ózd-Salgótarján-Rimamurányi	
Vasmű	Rt.	elődje.	

Az egyesület  
pecsétnyomója  
1852-ből

Terepmunkán a dunaújvárosi kokszolóműben

ASEA-salakdomb Diósgyőrben
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ACÉL	ÉRTÉKLÁNC

aCél
• 2017-ben 1 689 millió tonna acélt

termeltek a világon.

• Az acélipar éves bevétele  
1 348 milliárd dollár. 

• Az acélipar 42 millió embernek 
 biztosít munka- 

lehetőséget világszerte.

mi vé  v
á

li k
 a

z
 a

Cél?mib
ől 

le
s

z
 a

z  
a

Cél ?

Vasérc
• 2016-ban 2093 millió tonna vasércet 

bányásztak, melynek 95%-át az acélipar 
hasznosította. 

• Az acél összes fajtája vasércből készül.  
A vas a negyedik leggyakrabban előforduló 
elem a földkéregben.

• A vasérc a harmadik legnagyobb  
mennyiségben előállított alapanyag  
— a nyersolaj és a szén után —,  
valamint a második legtöbbet  
szállított alapanyag — a nyersolaj után.

Kohászati szén
• A kohászati szén legyakoribb  

előfordulási helyei Ausztrália,  
Észak-Amerika, Oroszország és Kína.

• A kohászati szenet kezelni kell,  
melynek során koksz lesz belőle.

• A koksz a vasérc elsődleges  
redukálószere. Emellett a koksz  
biztosítja a vasérc megolvadásához  
szükséges hőmérsékletet.

• A ma gyártott acélmennyiség 70%-ának 
előállításához szükség van kohászati  
szénre.

Fémhulladék
• Az acél a legmagasabb  

százalékban újrahasznosított 
anyag a világon.

• Évente körülbelül 630 millió tonna 
fémhulladék kerül újrahaszno- 
sításra, mellyel 950 millió tonna  
CO2 kibocsátását tudjuk elkerülni.

Ötvözőanyagok
• Körülbelül 3 500 különféle acélfajta  

létezik, melyek létrehozásához ötvöző- 
anyagok eltérő kombinációját használjuk.

• Alumínium, króm, mangán, nikkel, szilícium, 
titánium és cink: ezek a legelterjedtebb  
ötvözőanyagok, melyeket az acélgyártás  
során használnak.

• Az ötvözőanyagok erősebbé, könnyebben 
formálhatóvá, fényesebbé, valamint  
ellenállóbbá teszik az acélt a rozsdával 
szemben.

Adalékanyagok
• Az acélgyártás folyamán égetett meszet,  

kalcium-karbonátot és magnezitet  
használunk, hogy jobb minőségű salakot 
kapjunk.

• A mészkő eltávolítja a vasércben található 
szennyeződéseket.

Energia
• Napjainkban 1 tonna nyersacél legyártásához 

körülbelül 2 GJ energiára van szükség.
• Az 1 tonna acél legyártásához szükséges 

energia mennyisége az 1960-as évek óta 
mintegy 61%-kal csökkent, ami jelentősen 
csökkenti a CO2-kibocsátást a gyártás során.

Járműipar
• Évente körülbelül 97 millió járművet gyártanak  

a világon.
• A járműgyártáshoz felhasznált anyagok közel 50%-a 

nagy szilárdságú acél.
• A járműiparban az újrahasznosítási ráta mintegy 90%.

Épületek 
és infrastruktúra
• A rendelkezésre álló acél közel fele  

az építőiparban, valamint az infrastruktúra- 
fejlesztésben kerül felhasználásra. 

• Az acélból készült szerkezetek körülbelül 40-100 évig tartósak, azon-
ban megfelelő karbantartás mellett élettartamuk jelentősen növekszik.

• Az acél használata a leginkább környezetbarát megoldás, valamint  
az acélnak a legnagyobb a tömegéhez viszonyított szilárdsága. 

• A Golden Gate híd megépítéséhez közel 83 000 tonna acélra volt  
szükség, azonban ez a mennyiség manapság már csak körülbelül  
a fele lenne az eredetinek. 

Háztartási 
berendezések
• A ma használt háztartási 

 berendezések többsége 
tartalmaz valamilyen  
mennyiségben acélt.

• A háztartási berendezések előállításából  
származó bevétel előrejelzések szerint  
körülbelül 588 milliárd dollár lesz 2020-ban.

Szállítmányozás
• Napjainkban körülbelül  

17 millió szállítmányozási 
konténer van használatban, 
melyeknek a nagy része acélból készült. 

• A világon található vasutak együttes hossza 
ma 1 051 767 kilométer.

• Az acél egy kulcsfontosságú anyag, 
melyből repülőgépek hajtóművei, valamint 
futóművei készülnek.

Elektromos  
eszközök
• Az elektronikában használt  

acélt különleges mágneses  
tulajdonságai miatt fejlesztették ki. 

• Az elektronikai acél elengedhetetlen az elektromos, 
valamint a hibrid járművek motorjainak megépítéséhez.

• Acélt használunk a teljes elektromos hálózat kiépítésé-
hez, a villamos energia generálásától a transzformálá-
son, valamint az elosztóhálózatokon keresztül  
a felhasználásig.  

Fém termékek
• Ha tartósságról van szó, akkor  

csomagolás szempontjából a konzervétel  
a legjobb választás.

• Azok a bútorok, melyeknek készítéséhez acélt használnak, 
sokkal ellenállóbbak a mindennapi használat során, vala-
mint házi kedvenceink sem tudnak bennük kárt tenni. 

Mechanikai eszközök
• Az acél kulcsfontosságú minden mechanikai eszköz  

elkészítéséhez. 
• Ha egy eszköz nem acélból készül, akkor szinte biztos,  

hogy az elkészítéséhez acéleszközöket használtak. 
• Az acél megkönnyíti a munkát, valamint hatékonyabbá is teszi  

a mezőgazdaságot: a mindennapi eszközök, mint a kapa, ásó  
és gereblye, valamint a földművelési gépek alkatrészei,  
de még a gabonatároló silók is acélból készülnek.
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Elképzelhető, hogy az Európai Unió feldolgozóipara szá-
mára a legrosszabb még csak ezután következik: az Egye-
sült Államok és fő kereskedelmi partnerei közötti tovább 
fokozódó kereskedelmi háború, valamint egy megegyezés 
nélküli Brexit súlyosan érintené a világkereskedelmi kör-
nyezetet, az üzleti hangulat további romlását váltaná ki a 
beruházások alacsonyabb növekedése mellett. Ezt a forga-
tókönyvet az Unió acélipara súlyosan megszenvedné, hi-
szen ilyen esetben az importtorzulás kockázata fokozódna 
a védintézkedések kvótájának idei és jövő évre vonatkozó 
növelése következtében. 

„Ilyen gazdasági és piaci helyzetben az Európai Bizott-
ságnak cselekednie kell, hogy a körülményekhez igazítsák 
az acélipari védintézkedéseket” – jelentette ki Axel Eggert, 
az EUROFER igazgatója. „A kvóta idei és jövő évi ismételt 
növelése egyáltalán nincs összhangban a lelassult acélpiaci 
folyamatokkal.”

UNIÓS AcÉLPIAcI KöRKÉP

Az Unió látszólagos acélfelhasználása 2,5%-kal esett vissza 
2019 első negyedévében az előző év azonos időszakához 
képest, ami 42,6 millió tonnás csökkenést jelent. A diszt-
ribúciós láncban jelentkező készletfelhalmozás mértéke 
alacsonyabb volt a 2018-as azonos időszakihoz képest, ami 

erősítette a végleges acélfelhasználás terén mutatkozó nega-
tív tendenciát. Mindezt az elmúlt év második felére jellemző 
készletezési ciklus fejlődésével összefüggésben kell tekinte-
ni, amelyet a szokásosnál alacsonyabb szezonális készletle-
építések és ennélfogva relatívan magas készletszintek jelle-
meztek az Unió acél disztribúciós láncában 2019 elején. 

Az idei év elején az acélkeresletre jellemző negatív trend 
elsődlegesen az uniós acélgyártókat érintette hátrányosan. 
2019 első negyedévében 2018 azonos időszakával összevet-
ve 4%-kal esett vissza az uniós acélüzemekből a közösségi 
piacra irányuló szállítás volumene. Eközben a harmadik or-
szágok felől érkező behozatal mindössze 1%-kal, mintegy 
10 millió tonnával csökkent, ami az Unió acélkeresletének 
23,6%-át teszi ki. 

A teljes importot jellemző tendencia a fejlődés torzulását 
rejti magában az egyes termékek behozatalának szintjén, 
amelyeket a jelenlegi kvótarendszer és irányítás tesz lehe-
tővé. Ez a helyzet számos termék esetében rohamos kvóta-
felhasználást eredményez, beleértve a készlethalmozást és 
importkoncentrációt, ami – különösen Törökország és Kína 
révén – károsítja az Unió stagnáló acélpiacát. A leginkább 
érintett termékek a gépjárműipari felhasználásra szánt fém-
bevonatú acéllemezek, a betonacélok és az acélrudak.

Az Európai Unió acélpiaca súlyos kihívásokkal néz szem-
be, amelyek várhatóan negatívan befolyásolják a látszólagos 
acélfelhasználást. A 2019 első negyedévére jellemző visz-
szaesést követően a tényleges acélfelhasználás várhatóan az 
előző éves szinten stabilizálódik az idei év hátralévő részé-
ben, ami 12 hónapra vetítve 0,4%-os teljes csökkenést okoz 
a tényleges acélfelhasználásban. Mindeközben a jelenlegi 
védintézkedések tervezési és működési hiányosságai nem 
tükrözik az uniós acélpiaci valóságot. A végleges acélfelhasz-
nálás terén a piac megrekedt, és az amerikai kereskedelem-
fejlesztési törvény 232-es cikkelye alapján kivetett vámok 
áruátterelő hatása jelentette folyamatos fenyegetettséggel néz 
szembe egy tartós globális túlkapacitás közepette. A rend-
szerben benne rejlik az exportőrök szélsőséges viselkedésé-
nek lehetősége, ami potenciálisan súlyos piaci torzulások-
hoz vezethet. A látszólagos acélfelhasználás az előző évihez 
képest 2019-ben előreláthatóan mintegy 0,6%-kal csökken, 
elsősorban az uniós acélgyártók rovására.  Fo
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TÉNYEK,TONNÁK,TRENDEK

Gazdasági és acélpiaci 
kitekintés 2019-2020
2019 első negyedévében 2,5%-kal 
csökkent a látszólagos acélfelhasználás 
az előző év azonos időszakához képest. 
Az acélkeresletre jellemző negatív trend 
az Unió feldolgozóiparára jellemző, 
gyengülő exportból és beruházási 
kedvből eredő folytatódó lanyhulás 
következménye. Az előretekintő mutatók 
legjobb esetben is csak alacsony szintű 
stabilizálódást jeleznek az év további 
részére, nem pedig javulást. 
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Annak ellenére, 
hogy a piaci körülmények 

mérsékelt javulása várható 2020-ban, az im-
porttorzulásokból eredő kockázatok továbbra is veszélyez-
tetik az Unió acélpiacának stabilitását. A védintézkedések 
keretében bevezetett kvóta 2020 júliusában esedékes 5%-os 
emelése – a 2019 februári és júliusi 5-5%-os növelést köve-
tően – továbbra sem igazodik a tényleges acélfelhasználás 
2020-ra várható, mindössze 1,1%-os bővüléséhez. A közös-
ség piaca így továbbra is ki van téve a harmadik országokból 
érkező behozatal destabilizáló hatásának, a helyi termelők 
rovására. 

AcÉLFELhASZNÁLÓ ÁGAZATOK  
AZ UNIÓBAN
A 2017. évi utolsó negyedéves csúcs után a feldolgozóipar-
ban és különösen a gépjárműiparban jelentkező romló üz-
leti feltételek a kibocsátás-növekedés folyamatos mérséklő-
déséhez vezettek az acélfelhasználó ágazatokban. Az ipari 
tevékenység visszaesése globális jelenség, ami a világkeres-
kedelem és a beruházások gyengülését tükrözi. Gyors javu-
lásra nem számíthatunk, már csak az amerikai protekcio-
nista intézkedések kereskedelemre gyakorolt negatív hatása 
miatt sem. 

Az Európai Unió számára továbbra is a külső gazdasági 
környezetből eredő kockázatok jelentik a legfőbb kihívást 
a 2019-2020-as előrejelzési időszakban. Az elmúlt két év 
során a globális kereskedelem alapjai egyértelműen rossz 
irányba mozdultak, az Egyesült Államok kormánya által a 
főbb kereskedelmi partnerei, az Unió, Kanada, Mexikó és 
Kína felől érkező több milliárd dollár értékű importárura 
kivetett vámok miatt. Az érintett országok reagáltak: retor-
zióként hasonló vámtarfiákat vetettek ki az amerikai termé-
kekre. 

Az Unió feldolgozóipara szenved, különösen azokban 
az országokban és iparágakban, amelyek az átlagosnál na-
gyobb mértékben vannak kitéve a nemzetközi kereskede-
lemnek. A megromlott üzleti hangulatban fennáll annak 

a kockázata, hogy 
a beruházások elmarad-

nak a várakozásoktól. A helyzetet tovább 
súlyosbítaná egy megegyezés nélküli Brexit, illetve a pro-
tekcionista kereskedelmi intézkedések további eszkalációja. 
Az Európai Unió felől érkező gépjárműipari importra ki-
vetett amerikai vámok súlyos károkat okoznának az egész 
gépjárműipari ellátási láncban. Másfelől viszont egy rende-
zett Brexit, valamint az Egyesült Államok és a kereskedel-
mi partnerei közötti viták rendeződése egy felfelé mutató 
kockázatot jelentene. Ehhez nyújt támogatást a továbbra is 
erős építőipar. 

Az Unió acélfelhasználó ágazatainak kibocsátása az elő-
rejelzések szerint 1,1%-kal nő 2019-ben, majd 1,4%-kal 
2020-ban.

UNIÓS GAZDASÁGI KöRNYEZET

Az elmúlt pár hónapban a globális gazdaság kilátásai to-
vább romlottak, és a negatív kockázatok inkább fokozód-
tak, mintsem enyhültek volna. A nemzetközi kereskedelem 
növekedésének széles körű lassulása az uniós ipari ellátási 
láncokat kiváltképp érinti. Az Egyesült Államok és Kína 
növekvő gazdasági sérülékenységének a valószínűsége nem 
sok jót jelent a gazdasági növekedésre és a kereskedelmi fel-
tételekre nézve 2019 második fél évében és 2020-ban sem. 
A globális gazdasági tendenciákkal szembeni relatív érzé-
kenységére tekintettel az Unió gazdasága várhatóan a trend-
től elmaradó növekedési időszakba lép. A belső kereslet nö-
vekedése azonban az előrejelzések alapján elég ellenálló lesz 
ahhoz, hogy megakadályozza az Unió gazdaságának recesz-
szióba süllyedését.

A legfőbb negatív kockázatot az Unió gazdaságára nézve 
az Egyesült Államok és számos kereskedelmi partnere kö-
zötti kereskedelmi háború elmélyülése jelenti, kiegészítve 
egy megegyezés nélküli Brexittel, az üzleti hangulat további 
romlásával, illetve az alacsonyabb beruházási növekedéssel. 
Ez problémát okoz az Unió feldolgozóiparának, és főként 
azon országok számára, amelyek jelentős mértékben tá-
maszkodnak az exportra. 

Az EUROFER a harmadik negyedévben az Unió GDP-
jének 1,4%-os növekedését prognosztizálja 2019-re, és 
1,5%-os növekedését 2020-ra. 
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FENNTARThATÓSÁG

„Rég megfakult szavak  
 és megannyi arc 
 A múltunk füstként  
 illan el.”*

A Magyar Acél előző lapszámának fenntarthatósági rova-
tában új témával, a klímaváltozás kérdéskörével foglal-
koztam. Írtam az összetettségéről, a hatásairól, illetve 
arról, hogy mennyire osztja meg az embereket. A mostani 
cikkben beszéljünk egy kicsit a nemzetközi egyezmények-
ről, a politikai törekvésekről és az érdekekről. Előrebocsá-
tom, hogy nem véletlen a cikk címválasztása! 

A klímaváltozással kapcsolatban sokszor emlegetik a Pá-
rizsi Egyezményt, úgy beszélnek róla, mint a világ első, 
átfogó éghajlati megállapodásáról. Pedig hasonló témá-
jú konferenciákat már 20-30 évvel ezelőtt is rendeztek. 
Azonban ez volt az első, amikor konkrét, számszerűsíthető 
célt fogadtak el az aláírók, közel kétszáz ország vezetői. 
Az elsődlegesen megfogalmazott cél a globális átlaghő-
mérséklet évi emelkedésének jóval 2 °C alatt tartása az 
iparosodás előtti szinthez képest, majd az erőfeszítések 
folytatásaként a hőmérséklet emelkedésének 1,5 °C alatt 
tartása az iparosodás előtti szinthez képest. 

Nagyon egyszerű ezeket a számokat leírni, de az egyez-
mény során nem volt ilyen egyszerű egyezségre jutni, hi-
szen az országok képviselőinek egyenként más érdekeik 
voltak és politikusok lévén, a legfontosabb a szavazóbázis 
véleménye. Tehát minden aláírónak azt kellett mutatnia, 
hogy ő mindent megtett az adott ország népének jólétéért. 
Ezért ahogy korábban is, úgy Párizsban is rendszeresek 
voltak a viták és a nagy kirohanások. Ez az időszak azóta 
is tart, hiszen Donald Trump, az Amerikai Egyesült Álla-
mok elnöke 2017 júliusában bejelentette: kész kiléptetni 
az USA-t a klímaegyezményből annak negatív gazdasági 
hatásai miatt, igaz, a folyamatot formálisan azóta sem M
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kezdeményezték. Vagy említhetnénk Brazíliát, ahol Jair 
Bolsonaro hasonló tartalmú kampánnyal nyerte meg a 
brazíliai elnökválasztást 2018 őszén. Ami szintén érde-
kekről szól, hiszen Brazíliában nagymértékben folyik az 
erdőirtás a jelentős exporttermék, a marhák tenyészté-
séhez szükséges legelők és takarmányültetvények te-
lepítése érdekében. Vagy itt van Ausztrália, ahol olyan 
vezetés jutott hatalomra, amely ellene van a szigorú 
emissziócsökkentésnek a jelentős szénkitermelési iparuk 
védelme miatt. Utóbb említett két országról keveset hal-
lunk a hírekben klímaváltozás-ügyben, hiszen nyomukban 
sincsenek Kínának, vagy épp Indiának. (Brazília drámai 
hírekkel került augusztusban a világsajtó érdeklődésének 
középontjába: augusztusban négyszer akkora területen 
pusztítottak erdőtüzek az Amazonas-vidéki esőerdőkben, 
mint 2018 azonos időszakában. A globális környezetvé-
delmi üggyé vált téma súlyos politikai, szuverenitási és 
gazdasági kérdéseket egyaránt felvet – a szerk.)

Mindezek mellett az Európai Unió jelentős károsanyag-
kibocsátás-csökkentésre szánta el magát, mely értel-
mében 40%-kal mérsékeli az üvegházhatású gázok ki-
bocsátását az 1990-es szinthez képest 2030-ig, míg az 
energiatermelésnek 27 százalékát megújuló forrásokból 
kell fedezni. Valljuk be, nem gyakoriak az ilyen mértékű 
vállalások, amitől Brüsszelben azt remélik, hogy a többi 
nagyhatalom is hasonló léptékű tervvel lép elő. 

Az egyezmény és a vállalások ellenére az üvegházhatású 
gázok kibocsátása világszinten tovább nő, hiszen egy idei 
jelentés szerint 2017-ben 1,6 százalékkal, míg 2018-ban  
2 százalékkal növekedett a szén-dioxid-kibocsátás. 

* Révész Sándor – Tűz és vér
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Ennek oka pedig a politikai döntések hiányában kere-
sendő. Egyik példa lehet erre Kína, ahol 2017-ben több 
mint 40 milliárd dollárt fektettek a megújuló energia-
forrásokba, mégis nőtt a szén kitermelése és felhaszná-
lása egyaránt. A döntéshozók keze ugyanakkor meg van 
kötve, mivel csak annyira tudnak változtatni, amennyire 
a társadalom engedi. Példa erre Franciaország, ahol az 
üzemanyag adóemelése miatt óriási felháborodás, szinte 
forradalom tört ki Párizsban, ami miatt végül a kormány 
meghátrált és elengedték az adóemelés kérdését.

A fenti pár bekezdés az elmúlt néhány év eseményeiről 
szól. Azonban a klímaváltozás politikatörténete ennél sok-
kal hosszabb időszakra nyúlik vissza. Sajnálatos módon, 
ha őszinték akarunk lenni, akkor az eredmény nagyon si-
ralmas. Európai szinten talán rá lehet fogni az adatokra, 
hogy stagnál az üvegházhatású gázok kibocsátása, de vi-
lágszinten egyértelműen töretlen az emelkedés. És akkor 
még nem is beszéltünk arról, hogy a felhasznált adatok 
mennyire megbízhatóak, ami teljesen jogos kérdés az 
autóipar évekkel ezelőtt kirobbant botránya óta. De most 
ezt tegyük félre és maradjunk a politikai egyezményeknél. 
Ismét leírom, amit a legutóbbi cikkemben is leírtam: öl-

tönyös emberek marakodnak százalékokon, kvótákon és 
súlyos milliárdokon, miközben topognak a jégolvadásból 
eredő vízben (A cikkhez illusztrációként csatolt fotón Isa-
ac Cordal spanyol képzőművész „Politikusok megvitatják 
a globális felmelegedést” című szoborcsoportja látható). 

Azonban észre kell venni, hogy beszélhetünk százalékok-
ról, szép jövőről, zöldellő erdőkről, de a mai világban az 
üzlet és az aktuális érdekek döntenek! Egy Amerikában 
élő barátom mondta egyszer, hogy az amerikaiakat nem 
érdekli semmi, csak az, hogy tele tudják tankolni a több 
ezer köbcentis autóikat minden hónapban olcsó üzem-
anyaggal. 

Ezért nem vagyok túl optimista a párizsi csúcstalálkozó 
várható eredményének tekintetében sem. Hiszen az bi-
zonyos szempontból lemondásokkal jár, ha ténylegesen 
tenni akarunk valamit a károsanyag-kibocsátás csökken-
téséért, és az emberiség a jelenlegi gondolkodásával, a 
jelenlegi politikai és gazdasági rendszerében erre képte-
len, erre alkalmatlan. Félre kellene tenni dolgokat, fon-
tossági sorrendet kellene változtatni abban a bizonyos 
listában.

Isaac Cordal : Politikusok megvitatják a globális felmelegedést
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A karbonlábnyom azt mutatja meg, hogy például egy em-
ber életmódja, egy termék életciklusa, egy vállalat tevé-
kenysége mennyi közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-
kibocsátással jár. Mértékegysége a szén-dioxid-egyenérték 
(CO2e), ami az összes üvegházhatású gáz (metán, dinitrogén-
oxid, szén-dioxid, F-gázok stb.) kibocsátását magában fog-
lalja. Minél nagyobb valamilyen tevékenység vagy egyén, 
közösség, társadalom karbonlábnyoma, annál nagyobb an-
nak felmelegítő hatása az éghajlatra.

Meghatározására többféle számítási módszer létezik, de 
az alábbi tételeket szinte biztosan figyelembe veszi mind-
egyik: 

•	 energiafogyasztás
•	 gépkocsi	használatból	eredő	üzemanyagfogyasztás

•	 tömegközlekedési	eszközök	használata
•	 légi	közlekedés	használata
•	 hulladéktermelés	mértéke
•	 étkezési	szokások
•	 használati	tárgyak	vásárlása
•	 internethasználat
•	 szabadidős	tevékenységek	(nyaralási	szokások,	sport,	

kultúra)

A Központi Statisztikai Hivatal Karbonlábnyom Ma-
gyarországon című kiadványa szerint hazánkban az egy 
főre vetített karbonlábnyom-érték 5,73 tonnányi szén-di-
oxid, ami az uniós adatnál (7,19 tonna/fő) lényegesen ked-
vezőbb. Ez az érték a magánháztartások általi szén-dioxid-M
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Mit tudunk  
a karbonlábnyomról?

Úgy tűnik, lassan vitán felül áll a tény:  
századunk legfontosabb feladata, hogy időben és hathatósan  

fellépjünk a klímaváltozás ellen.  
Ezért a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés tagvállalatai  

számára kiadott fenntarthatósági célok között is szerepel  
az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentése  

és az éghajlatváltozás visszaszorítása.  
Erre sokféle stratégia létezik, az egyik legközvetlenebb módszer 

minden bizonnyal a karbonlábnyom-csökkentés.  
De mi is az a karbonlábnyom? 
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ki  bocsátásból (1,31 tonna/fő)–amelynek forrása döntően 
a tüzelőanyagok elégetése, illetve a hazai fogyasztott vagy 
beruházott végtermékek termelési láncán keresztül közve-
tetten kibocsátott szén-dioxidból (4,42 tonna/fő) tevődött 
össze. Ez utóbbiból egyébként 1,74 tonna a hazai termelési 
aktivitásból, míg további 2,68 tonna szén-dioxid a hazán-
kon kívüli termelési aktivitásokból ered. A jelentésből ki-
derül, hogy a legnagyobb karbonlábnyom-részesedéssel 
rendelkező nemzetgazdasági ágazat az építőipar volt (522 
kg/fő), amely után közvetlenül a villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás és az élelmiszer, ital, dohány-
termék gyártása (469 és 352 kg/fő) következett. Az alábbi 
táblázatban megtalálható néhány ország karbonlábnyom-
értéke, ami alapján megállapítható, hogy Magyarország hol 
is tart ebben a témakörben.

 
ország karbonlábnyom tCo2e/fő

Németország 10,5

USA 19,78

Anglia 9,6

Olaszország 8,05

Franciaország 6,6

Hollandia 15,79

Belgium 14,22

Csehország 11,36

Románia 4,42

Portugália 5,82

KARBONLÁBNYOM  
A GASZTRONÓMIÁBAN
Amerikai kutatók több mint tizenhatezer amerikai lakos 
egynapi táplálékának karbonlábnyomát elemezték, vagyis 
azt, hogy mekkora szén-dioxid-kibocsátással terheli a kör-
nyezetet az, amit egy-egy ember elfogyaszt. 

A legkisebb karbonlábnyommal járó étrendek voltak a 
legegészségesebbek az értékelés szerint, ugyanakkor na-
gyobb arányban tartalmaztak néhány olyan ételt is, ame-
lyeknek ugyan kicsi a karbonlábnyomuk, mégsem egész-
ségesek, mint például a hozzáadott cukrot és a finomított 
gabonát tartalmazó élelmiszerek. Más fontos tápanyagok-
ból – vasból, kalciumból, D-vitaminból – viszont kevés volt 
bennük, mivel kevés húst és tejterméket tartalmaztak.

A legnagyobb karbonlábnyomú étrendcsoport számlájá-
ra ötször annyi kibocsátás volt írható, mint a legkisebbére. 
A legszennyezőbb étrendekben 1000 kalóriánként több volt 
a marha-, borjú- és sertéshús, a tejtermék és a szilárd zsír, 
mint a kis karbonlábnyomú étrendekben.

A kisebb karbonlábnyomú étrendek kevesebb vörös 
húst és tejterméket tartalmaznak, ezek előállítása ugyanis 
nagymértékben növeli az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sát, valamint sok bennük a telített zsírsav is. Ugyanezek az 
étrendek több szárnyast, teljes kiőrlésű gabonát és növényi 
fehérjét tartalmaznak. 
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Búzamezők, erdők, legelők ölelik körbe a Fejér megyei Ba-
racsot, a Dunaújváros szomszédságában található nyugodt 
kistelepülést, ahová tíz éve költöztek ki a városból a fiával és 
párjával. Hatalmas kertjük végéből még látszódnak a gyárké-
mények, azonban párás hajnalokon őzek köszönnek be hoz-
zájuk, ők a szomszédok, a kerítésen túl elterülő szántóföldes-
erdős terület lakói. Miután régóta ismerjük egymást, nem 
lepődöm meg rajta, hogy a háromdiplomás mérnök ugyan-
olyan otthonosan mozog a kertben és a konyhában is, mint az 
acélgyártás szigorú, szabályozott világában. Miközben a nyári 
szabadság egyik reggelén a vasműs évtizedekről beszélgetünk, 
tyúkok kotkodácsolnak és kerti fűszernövények illatoznak 
körülöttünk, nekem pedig abban a kiváltságban van részem, 

hogy a hűvös pergola alatt válogatott házi finomságokat reg-
gelizhetek: frissen kisült, kovászos kenyeret paprikakrémmel, 
vérszilvadzsemmel és „energiaitalt”, nyers fürjtojással készített 
málnaturmixot. Anikó közben arról mesél, hogy az elmúlt év-
tizedekben nem volt egyszerű nőként helytállnia a férfiuralom 
alatt álló kohászvilágban, úgy érezte, hogy a férfi főnökök és 
kollégák között folyamatosan bizonyítania kell. Aztán „leke-
nyerezte” őket, mondja nevetve, utalva arra, hogy mekkora si-
kert aratott odabenn a munkahelyen, amikor először kóstolták 
meg a munkatársak a friss, kovászos házikenyerét. 

– Alapvetően sikerorientált vagyok – jegyzi meg Anikó.  
– Talán emiatt felépítettem a saját kis világomat, amiben a 
befektett munka eredménye végre az én diadalom.

mérnök a kertben

Az ISD DUNAFERR Zrt. Acélművének karbantartási osztályvezetőjeként dolgozó 
Kovács Anikó nem jön zavarba, ha kohászati berendezések karbantartásáról,  
minőségirányítási rendszerekről vagy technológiai paraméterekről kérdezik, 

hiszen több mint harminc éve dolgozik a gyárban.  
Nem túlzás azt állítani, hogy rendkívül sokoldalú és energikus hölggyel  

állunk szemben, aki a munka utáni életében komplett kis édenkertet teremtett 
maga körül, mindössze néhány kilométerre a zajos iparvárostól.
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Anikó és a szívvel-lélekkel sütött kenyerek

A nyers fürjtojás valóságos életelixír

A DUNAFERR ösztöndíjas lakatostanulójaként került 
a gyárba annak idején, és munka mellett folyamatosan ké-
pezte magát. Gépészmérnök, minőségirányítási szakmérnök, 
majd okleveles mérnöktanár lett, s mint mondja, ma is hálás 
egykori és jelenlegi főnökének, akik bár mindketten kemény-
kezű és ellentmondást nem tűrő vezetők, de támogatták a 
tanulási törekvéseit. Időközben folyamatosan képezte magát 
angol nyelvből is, ami persze ahhoz is praktikus, hogy kevés-
ke szabadidejében netes tapasztalatcserét folytasson hozzá 
hasonló, ám külföldi „megszállottakkal” a díszbaromfik tojá-A JustVidék márkanév ötletadója, a büszke vaskakas

Keltetésre váró  tojások

A díszfaként nevelt vérszilva termése ehető,  
isteni levár készülhet belőle
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Kellemes kilátások – bőven termett a kajszibarack

sainak szakszerű keltetéséről, 
vagy éppen a melegház ideá-
lis beültetési rendjéről. 

Mert Anikó úgy tartja, 
az ismeretátadás nagyon 
fontos, s ha már egyszer ő 
rengeteg időt töltött azzal, 
hogy utánaolvasson minden-
nek, miért ne osztaná meg 
másokkal is a tudását? A 
Facebookon aktív tagja szá-
mos, különböző témákra 
szakosodott csoportnak, 
ezek közül a legfontosabb a 
„Nagyi kovászos kenyere” 
nevű közösség, ahol renge-
teg hasznos dolgot osztanak 
meg egymással a tagok. A 
Facebookon való aktív jelen-
lét mellett Anikó tartott már 
előadás-sorozatot a faluház-
ban a kovászkészítés rejtel-
meiről, Youtube-csatornát 

működtet JustVidék címmel, ahol maga készítette kisfilme-
ket láthatnak az érdeklődők a különböző kerti és konyhai 
műveleteket megkönnyítendő. Mint mondja, a filmkészítést, 
a videovágást például akkor tanulta meg, amikor a biztonsá-
gos hegesztési munkafolyamatról készített oktatófilmet diá-
koknak. A JustVidék elnevezés egyébként a saját maga által 
kitalált márka neve is lett, ugyanis regisztrált kistermelőként 
értékesítheti is házi termékeit Anikó. Gyorsan tervezett is 
egy logót a névhez, amelynek modellje az a helyes kis szí-
nes vaskakas volt, ami az egyik kerti faház homlokzatán őrzi 

Bármelyik gasztroblogger megirigyelhetné a kincseket rejtő kamrát

büszkén a portát. Az őrzésben egyébként részt vesz két jópofa 
kutyalány is: Jenna, a berni pásztor és Csipesz, a komondor.

Háziasszonyunk épp egy éve, tavaly szeptemberben sü-
tötte meg az első kovászos kenyeret a saját maga által nevel-
getett, sok kudarcos próbálkozás után egyszerre csak sike-
resen megéledt kovásszal. Azóta pedig minden érzékszervet 
lenyűgöző, fantasztikusan finom kenyerek, péksütemények 
kerülnek ki a keze alól, de készül házi sajt, túró, számtalan 
fajta befőtt, dzsem, gyümölcslé és még ki tudja mi minden 
házi finomság a saját maga által megtermelt zöldségből-
gyümölcsből. Minden szigorúan tartósítószerek és adalék-
anyagok nélkül. A kenyérsütés, a befőzés állandó elfoglalt-
ság az állatok ellátása és a kert gondozása mellett. 

Annyira adja magát a kérdés, hogy miért nem foglalko-
zik főállásban a „gazdasszonykodással”? Egyszerű válasz ér-
kezik: mert nagyon sok pénz kellene hozzá, hogy létre tudja 
hozni azt, amit álmaiban olyan sokszor elképzelt. Egy okta-
tógazdaságot szálláshelyekkel, pékséggel, étteremmel. Aho-
vá jöhetnének az emberek csak pihenni, lelassulni, kikap-
csolódni, finom házi élelmiszereket vásárolni, de aki akarja, 
meg is tanulhatná a vegyszermentes gazdálkodás alapjait, az 
egészséges ételek elkészítési és tartósítási módszereit. Mind-
azt, ami pár generációval ezelőtt a vidéki emberek számára 
még természetes volt.

Így néz ki konyhakészen  
egy igazi, kapirgálós  
kakas combja

Ekkorára nőtt idén  
a csípős paprika

A csajok – Jenna és csipesz
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az egyesült államok missouri államában, st. louis városa 

és a mississippi folyó felett 192 méter magasságba nyúlik 

fel a gateway arch csillogó, rozsdamentes acél íve. a nem 

mindennapi látványosság évente csaknem négymillió láto-

gatót vonz. a nyugat kapujának is nevezett monumentális 

emlékmű a nyugati régió meghódításának és Jefferson el-

nök területi terjeszkedésének állít emléket. a finn-ameri-

kai építész, eero saarinen által már 1947-ben megtervezett 

emlékmű építését 1963-ban kezdték meg, az elkészült mű- S
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vet 1965-ben adták át, látogatóközpontja pedig 1967-ben 

nyílt meg a nagyközönség számára. a st. louis jelképévé 

vált acélszerkezet az egyesült államok legmagasabb em-

lékműve és a világ legmagasabb, rozsdamentes acélból 

készült emlékműve. a boltív üreges szerkezetű, belsejében 

egy egyedi kabinos felvonórendszer működik, amely a láto-

gatókat a szerkezet tetején elhelyezkedő megfigyelő fedél-

zetre viszi fel. a földrengésálló szerkezet építéséhez annak 

idején csaknem háromezer tonna acélt használtak fel.

GATEWAy	ARCh
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A Sínai-hegy napégette lankáin elhelyezkedő St. Catherine 
a világ legrégebb óta folyamatosan működő kolostora. Tör-
ténelme több mint 17 évszázadra nyúlik vissza, de a görög 
ortodox kolostornak – hála a szerzetesek gondos figyelmé-
nek – sikerült külső támadás nélkül átvészelnie az elmúlt 
évszázadokat. 

Ennek köszönhetően mind 
a történelmi jelentőségű 
épületei, valamint az érté-
kes relikviák is sértetlenek 
maradtak, ezzel az intéz-
mény könyvtárát egy olyan 
egyedülálló jelentőségű 
lelőhellyé téve, mely-
nek kódex- és kézirat-
gyűjteményét a világon 
egyedül a Vatikáné múlja 
felül.

Eme ősi, és igen sok gondoskodást igény-
lő kéziratok, műkincsek, valamint építészeti leletek meg-
óvásának céljából hozták létre az Egyesült Királyságban  
a St. Catherine Alapítványt, melynek egyik mecénása nem 
más, mint Károly herceg. Az Alapítvány a Londoni Művé-
szeti Egyetemen található Ligatus Kutatóközponttal közö-
sen találta ki az acéltárolók rendszerét, melyeknek segítsé-
gével tárolni, valamint szállítani lehet az ősi könyvtárban 
található ritka, felbecsülhetetlen értékű dokumentumo-
kat. A rozsdamentes acéltárolók megóvják a kéziratokat Fo
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Rozsdamentes 
acéltárolókban őrzik  

az ősi kéziratokat 

Az Egyiptomban található St. Catherine kolostor falai között  
felbecsülhetetlen értékű ősi kéziratgyűjtemény található,  

amelyet finommechanikai úton készített  
rozsdamentes acéltárolókban őriznek.

a jövő generációi számára, jelentős mértékben javítják a 
dokumentumok élettartamát, valamint szállításkor és a tá-
rolás során is biztonságot nyújtanak. 

 „A tárolók természetesen nem olcsók, azonban a tár-
gyak, melyek megóvásának céljából létrejöttek, igazolják a 
szükségességüket.” – magyarázza Dimitri Dondos, az alapít-
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vány kurátora. „A tárolók elkészítésekor azért választottuk a 
rozsdamentes acélt, mert nonkorrozív tulajdonsága miatt a 
benne tárolt relikviákat megóvja az ártalmas behatásoktól. A 
tárolók tökéletes védelmet nyújtanak bármiféle fizikai hatás 
ellen még akkor is, ha esetleg leejtik őket, sőt a szállítás köz-
ben fellépő erőhatásoktól is megóvják a dobozok tartalmát. 
Ezenkívül tartósságuk is közel végtelen.”

A tárolók kialakításuknak és ellenálló tulajdonságaik-
nak köszönhetően még egy potenciális tűzkártól is képesek 
megóvni a bennük tárolt relikviákat. 

A tárolók megtervezésével Nicholas Pickwoad profesz-
szort bízták meg, aki a Legatus Kutatóközpont egyik vezető 
dizájnermérnöke. Kutatócsoportjának célja az volt, hogy a 
tradicionális tárolóeszközök helyett egy olyan tárgyat hoz-
zanak létre, amely megfelel számos egyéb kritériumnak is. 

A Sínai-sivatag száraz éghajlati viszonyai miatt a tradi-
cionális tárolóeszközök esetleg deformálódnak, azonban a 
rozsdamentes acél tulajdonságait nem befolyásolják az ala-
csony páratartalmú időjárási viszonyok. A tárolók kialakí-
tásához olyan, acéliparban bevált technológiát használtak, 
mellyel a tárolók elkészítésének idején is spórolni tudtak.

Pickwoad professzor kutatócsapata elmondta, hogy bár a 
tárolók előállítási költsége jóval magasabb, mint akármelyik 
tradicionális eszközé, azonban a tárolók ellenállóképessége, 
valamint gyakorlatilag végtelen élettartama ár-érték arány-
ban nem talál kihívóra.

Mióta a tárolók használatban vannak, a rozsdamen-
tes acélfedeleik alatt megbújó felbecsülhetetlen értékű 
relikvikák biztonságban vannak, és várják, hogy lenyű-
gözzék a jövő generációit, akik meg szeretnék csodálni  
a St. Catherine kolostor felbecsülhetetlen értékű műtárgyait.  
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Tom minden reggel gyorsvonattal 
utazik a munkahelyére. 
Vonattal utazni a leginkább energia-
takarékos megoldás. Ha vonattal 
utazunk, utasonként 10, illetve  
30 százalék energiát spórolunk  
a repülőgéppel vagy a gépkocsival 
történő utazáshoz képest.

Tom munkahelye egy többször újragondolt, acélszerkezetű épület, mely újrahasznosításának 
harmadik ciklusát tölti. Irodája ezelőtt volt már laboratórium, kávézó, valamint műszaki múzeum is.

Tom egy 3D-nyomtatással 
foglalkozó mérnök, és 
jelenleg egy innovatív, tel-
jes funkciós 3d-nyomta-
tott acélhíd létrehozásán 
dolgozik, mely a Oudezijds 
Achterburgwal-csatorna 
fölött ívelne át. 

Napközben Tom  
egy újrahasznosított 
acélbögréből iszik,  
ami 90%-ban  
újrahasznosított  
alapanyagokból készült  
és a tavalyi  
Glastonbury Fesztiválon 
kapta. 

Tom előterjesztett egy javaslatot az 
önkormányzatnak, miszerint újrahasz-
nosított acélgerendákból is meg 
lehetne építeni egy helyi hidat. Az acél 
ilyen jellegű újrahasznosításával 50 000 
dollárt spórolhatnának. 

Tom autóval utazik a város szélén talál-
ható 3D-nyomtató üzembe. nagy szi-
lárdságú acélból készült elektromos 
autója lényegesen könyebb, valamint 
teljes életciklusa során 70%-kal kevesebb 
kevesebb üzemanyagot éget el. Emiatt 
az üvegházhatású gázok kibocsátása is 
ugyanennyivel csökken. 

Kertjében Tom az acél vízgyűjtő rendsze-
re által összegyűjtött esővízzel öntözi a 
növényeit, így rengeteg  tiszta vizet meg tud 
spórolni.

Kerti tárolóként Tom egy acél hajózási kon-
ténert használ. Hosszú élettartamú, és gond 
nélkül újra lehet hasznosítani, ha neki nem lesz 
már szüksége rá. 
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Tom egy körülbelül 90 m2-es napkollektor-
rendszert telepített a háza tetejére, melyhez 
horganyzott acélpaneleket is felhasznált. Ezzel 
évi 60 tonna CO

2 kibocsátását tudja elkerülni.

Tom rozsdamentes acélra cserélte házában a régi ólom- 
és vascsöveket. Ezzel hosszú távon megakadályozza a 
vízveszteséget, valamint a költségeken is spórol.

Tom nemrég energiaszolgáltatót váltott.  
Az új szolgáltató által biztosított villamos  
energiát szélerőműfarmokon, újrahasznosított 
acélturbinákkal állítják elő.

Tom szeret egzotikus ételeket főzni, melyekhez konzerv hozzá-
valókat is szokott használni. az acélból készült konzervdo-
bozokkal rengeteg energiát meg lehet takarítani, hiszen a 
konzervételeket nem szükséges hűtőben vagy fagyasztva tárolni. 

Tom szeret jégkorongozni a barátaival.  
Új jégkorcsolyájának éle LS4 acélból készült.  
Ez ugyanaz az acél, amelyből késeket is készítenek. 
ez a speciális acélfajta ellenállóbb  
a tompulással szemben.

Tom az idei Tour de France-ra edz, és nemrég  
vett egy acél versenykerékpárt, ami sokkal tartósabb, 
irányíthatóbb, mint a más alapanyagból gyártott biciklik, 
mégis pehelykönnyű. Továbbá szimpatikus számára  
az a tény is, hogy a kerékpárjában lévő acél  
100%-ban újrahasznosítható.  

25magyar acél  2019. ősz



TAGVÁLLALATAINK

Minőségi jelenlét  
a salaktermékek  
feldolgozásában

A Ferromark-Halna Kft. 2014-ban alapított, ám 2006 óta 
szakmai tapasztalatokkal rendelkező budapesti székhelyű 
gazdasági társaság, amely jelenleg a fő tevékenységét duna-
újvárosi telephelyén végzi. A társaság az ISD DUNAFERR 
Zrt. szerződéses partnere, alaptevékenységként a kohásza-
ti technológiából származó salakok feldolgozását látja el. 
Ennek során a nagyolvasztóból, a konverterből, valamint 
a meddőhányóról származó, összességében évente több 
százezer tonnányi mennyiségű salakokat kezelik. A salakok 
a természetes kőzeteket számos funkcióban helyettesíteni 
képes ipari kőzetek, alkalmazásuk segít a Föld geológiai 
harmóniájának megóvásában, hiszen felhasználásuk révén 
csökkenthető a természetes kőzetek külszíni fejtéssel törté-
nő kitermelése.

A salakokat a társaság által üzemeltetett granulálóüzem 
és salaküzem dolgozza fel és osztályozza szemcseméretek 
(frakciók) szerint. Emellett mágneses szeparációs eljárással 
visszagyűjti a salakokból a még feldolgozható vastartalmú 
alapanyagot, évi  átlag negyvenezer tonnás mennyiségben. 
A termelés folyamatosan, többműszakos munkarendben 
folyik, a vevői igényeknek megfelelően. A termékek érté-
kesítését az azonos tulajdonosi körbe tartozó Ferromark-
Kereskedelmi Kft. látja el az ISD DUNAFERR Zrt. meg-
bízásából. Külföldi és belföldi partnerek számára egyaránt 
értékesítik a termékeket, a belföldi értékesítés teszi ki a 
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termékforgalom döntő részét, jelenleg az exportértékesítés 
részaránya mintegy tíz százalék. A salaktermékek két fő fel-
vevő iparága a cementgyártás és az útépítés. A Ferromark-
Halna Kft. minden terméke rendelkezik CE-jelöléssel, a sa-
laktermékek kiszállítása közúton és vasúton történik. 

A társaság emellett a DUNAFERR-en belüli gyártási fo-
lyamatokhoz kapcsolódó anyagmozgatási, valamint ipari 
darabolási és bontási tevékenységet is végez, illetve ellátja a 
veszélyeshulladék-tároló rendszer fenntartását és kezelését 
is. A társaság anyagmozgatási tevékenységét – éves szinten 
hozzávetőlegesen 2,5 millió tonna – részben alvállalko-
zókon keresztül látja el, de önmaga is komoly gépparkkal 
rendelkezik: többek között speciálisan a saját igényekre 
fejlesztett törő- és osztályozógépekkel, bányadömperekkel, 
homlokrakodókkal, dózerekkel és mélyásókkal. A társaság 
a technológiai gépparkját folyamatosan fejleszti.

A társaság jelenleg   150 fő munkavállalót foglalkoztat, 
de további csaknem száz főnek ad munkát szerződéses al-
vállalkozóin keresztül. A cég egyszemélyes korlátolt fele-
lősségű társaságként működik, amelynek ügyvezetését a 
tulajdonos személyesen látja el. A munkavállalókkal való 
törődést prioritásként kezeli a menedzsment. A munkabé-

rek tekintetében igyekeznek biztosítani a környékbeli vál-
lalkozások bérszínvonalát, a minden év elején megvalósuló, 
munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodó bérfejleszté-
sek révén. A nem túl magas dolgozói létszám lehetővé te-
szi, hogy a menedzsment hatékony belső kommunikáció 
révén folyamatos kapcsolatot tartson a munkavállalókkal, 
meghallgatva problémáikat, kéréseiket, esetleges technoló-
giai javaslataikat. A technológiai szükségletekhez igazodva 
a humánerőforrás fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít a 
társaság, a munkavállalók képzéseken sajátíthatják el a ha-
tékony munkavégzéshez szükséges, illetve a törvényi válto-
zások által megkívánt szakmai ismereteket.

A társaság minden egyes munkafolyamat tekintetében 
rendelkezik a szükséges szakhatósági engedélyekkel, vala-
mint az ISD DUNAFERR Zrt. elvárásai szerinti irányítási 
és minőségbiztosítási rendszert működtet. Miután a tár-
saságcsoport kifejezte szándékát, hogy a PaksII nagyberu-
házás kiemelt beszállítója kíván lenni, ez a gyár termelési 
volumenének felfutásán keresztül a Ferromark-Halna Kft. 
tevékenységére is hatással lehet. 

Kapcsolat:
Ferromark-Halna Kft.
Web: www.ferromark-h.hu
E-mail: f-h@isd-dunaferr.hu
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Dánia legnagyobb erdei kalandparkjában az idelátoga-
tók megcsodálhatják a 25 kilométerre húzódó horizontot, 
mindezt 45 méteres magasságból.

A hiperbola formájú kilátótorony a Camp Adventure 
Park legújabb építménye, amely a Glissefeld Skove település 
melletti védett erdőben helyezkedik el, Koppenhágától egy-
órányi autóútra délre.

A dizájn a dán Effekt építészcég munkája, amely együtt 
dolgozott az Arup mérnökcéggel. 

„Legelőször ki kellett választanunk a tökéletes helyet az er-
dőben, hogy a lehető legtöbb fát megóvhassuk.” – magyarázza 
az Effekt építésze, Toni Rubio Soler. „Ha a COR-TEN acél 
létezett volna akkoriban, amikor az Eiffel-torony épült, Párizs 
több mint 8 tonna festéket takaríthatott volna meg évente.” 
– mondja a szakember.

Ahelyett, hogy a kilátóknál megszokott hengerformát al-
kalmazták volna, az építészek megtervezték ezt a homokóra-
formát, ami stabil szerkezetet biztosít, ugyanakkor a szerkezet 
tetején megnöveli a kilátó felületét. „A hiperbolaforma karcsú 
része teret biztosít a fák lombkoronájának, miközben közelebb 
engedi a látogatókat a természethez.” – teszi hozzá Rubio Soler. 

A torony belsejében található a 600 méter hosszú spirá-
lis sétány, amely egyenletesen emelkedik a kilátó tetejéig.  

A sétány köti össze a kilátótornyot a 900 méter hosszú séta-
ösvénnyel, mely a fák lomboronája között vezet. 

Az erdei látképet előtérbe helyezve, az építészek először 
fából szerették volna kivitelezni a torony szerkezeti elemeit 
is. „Egy ilyen hatalmas tornyot kizárólag fából megépíteni egy-
szerűen nem kivitelezhető.” – monjda Rubio Soler. Viszont a 
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Egy különleges acélkilátó,
amely beleolvad a dán erdők látképébe

A közelmúltban COR-TEN acélból, valamint helyi faanyagokból épített kilátótorony 
egybeolvad a környező erdővel, valamint lehetőséget nyújt a lombokoronaszint 

fölötti felfedezésekre is, és gyönyörű kilátást biztosít Zealand panorámájára.
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torony többi eleméhez, mint például a pallók, 
sétányok és rámpák, a környező erdőkből 
származó faanyagot használták fel. 

A fa helyett az építész a COR-TEN 
acélt választotta, ami, bár drágább, 
mint a sima festett acél, de hosszú 
távon költséghatékonyabb, hiszen 
ez az anyag nem igényel későbbi kar-
bantartást.

A COR-TEN acél, vagy más néven 
eróziós acél olyan ötvözet, melyet először 

a US Steel fejlesztett ki. Ennek az ötvözetnek 
a sajátossága, hogy nincs szüksége továb-

bi festésre, felületkezelésre. Természeti 
hatásoknak kitéve a szerkezet felületén 
létrejön egy vékony rozsdaréteg ami 
megvédi az acél szerkezetét a továb-
bi oxidációtól. Ez a folyamat eltarthat 
akár 6 hónapig is, azonban vannak 

eljárások, melyekkel ezt az időtartamot 
szignifikánsan le lehet csökkenteni.
„Elmondtuk a megrendelőnek, hogy ha 

a COR-TEN acél létezett volna amikor az Eiffel-
tornyot építették, akkor Párizs több mint 8 tonna festéket 

spórolhatott volna meg. Ez egyből meggyőzte. Továbbá az 
esztétikai szempontok is fontos szerepet játszottak. A COR-
TEN acél szépsége az, hogy az erdőben lévő építmény teljesen 
beleolvad a környezetébe, és ettől olyan, mintha egy természe-
tes építőanyag lenne.” – teszi hozzá Rubio Soler. 

Az építkezéshez szükséges acélt a Sanistål cég szállította, 
azonban ilyen mennyiségű COR-TEN acél leszállítása jóval 
több idő, mint amikor hétköznapi acélról van szó, ezért a 
kivitelezés ideje is valamivel hosszabb lett a tervezettnél, 
azonban ezt a többletidőt belekalkulálták a beruházási 
folyamatba.

A kilátó 135 méterrel tornyosul a tengerszint fölé, ezáltal 
ez Zealand régió legmagasabb pontja, és 2018 ősze óta, ami-
kor megnyitotta kapuit, gyönyörű kilátást és feledhetetlen 
élményt biztosít az ide érkezőknek.

Természeti  
hatásoknak kitéve  

a szerkezet felületén 
létrejön egy vékony 

rozsdaréteg, ami megvédi 
az acél szerkezetét 

a további  
oxidációtól.
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A megjelenteket házigazdai minőségében dr. Móger Róbert, 
az MVAE igazgatója köszöntötte. Az MTA részéről dr. Hor-
váth János a Veszprémi Akadémiai Bizottság Metallurgiai 
Munkabizottság elnöke üdvözölte a résztvevőket és köszön-
tőjében elmondta, hogy céljuk a hazai vállalatok, az MTA és 
egyetemek K+F tevékenységé-
nek összefogása, az együttmű-
ködés magasabb szintre való 
emelése, a lakosság körében 
a metallurgia megítélésének 
javítása.   

Nyitóelőadásában dr. Mó-
ger Róbert a nemzetközi és a 
hazai acéliparban tapasztal-
ható trendeket mutatta be. 
Kifejtette, hogy a mai kihívá-

sokra választ ad az acél: jelenleg a világ legjelentősebb és 
legsokoldalúbb mérnöki/szerkezeti anyaga. Környezetbarát 
alapanyag, hiszen szinte 100%-ban újrahasznosítható, más-
részről a zöldtechnológiákhoz is jelentős mennyiségű acélra 
van és lesz szükség. 

Ezt követően Portász At-
tila, az MVAE technológiai 
és kutatási igazgatóhelyettese 
„Innovatív, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású techno-
lógiák az acéliparban” című 
előadásában bemutatta az 
antropogén eredetű szén-di-
oxid-kibocsátás, a légköri 
CO2-koncentráció és a földfel-
szín globális átlaghőmérsék-
let-változásának trendjében 
az elmúlt évtizedekben tapasztalható figyelemre méltó, el-
gondolkodtató egybeeséseket. Kitért az EU klímacéljaira, 
az EUROFER ezzel kapcsolatos álláspontjára, valamint 
az acélipar jelenlegi fajlagos kibocsátási számaira, illetve 
a 2050-ig prognosztizált globális acéligényre. A címben is 
említett újszerű acélmetallurgiai technológiák, melyekkel 
az iparág szén-dioxid-kibocsátása jelentősen mérsékelhető 
lenne, pillanatnyilag még csak laboratóriumi tesztek, ese-
tenként legfeljebb pilotprojektek formájában léteznek. Az 

Hasznos eszmecsere  
tudományos háttérrel

a vas- és acélipar hazai helyzete és fejlesztési 

célkitűzései címmel közös szakmai napot 

szervezett szeptember 4-én a Magyar Vas 

és acélipari Egyesülés (MVaE), a Magyar 

Tudományos akadémia (MTa) Miskolci Területi 

Bizottság (MaB) Metallurgiai Munkabizottsága, 

Korrózióvédelmi és Felülettechnológiai 

Munkabizottsága, valamint a Veszprémi Területi 

Bizottság (VEaB) Metallurgiai Munkabizottsága. 
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Dr. Móger Róbert

Portász Attila
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előadás világos konklúziója, hogy az Európai Unió célja, 
mely szerint az üvegházhatású gázok kibocsájtását 2050-re 
az 1990-es szint legalább 80%-val kell csökkenteni – gaz-
daságilag is fenntartható módon – az acélipar esetén nem 
reális. Ennek megfelelően a témában végzett K+F tevékeny-
ség, valamint a pilotszintű technológiák optimalizálásának 
ösztönzése, felgyorsítása elengedhetetlen.

Felföldiné Kovács Ágnes, az 
ISD DUNAFERR Zrt. szakér-
tője a vállalat I. számú nagy-
olvasztó léghevítőinél kiépí-
tett új tüzelési rendszert és az 
eddig elvégzett kísérletsorozat 
lebonyolítását és tapasztalatait 
ismertette „Léghevítői égésle-
vegő oxigéndúsításának beve-
zetése a nyersvasgyártásban” 
című előadásában.

A prezentációban szó esett 
a léghevítők feladatáról, energetikai és tüzeléstechnikai át-
alakításáról és annak hatásairól. A nagyolvasztókban fel-
használt hőmennyiség több mint 10%-át a kohókba befújt 
forró levegő biztosítja, így a léghevítők tüzelőanyag-fajtá-
jának és -költségének optimalizálása alapvető fontosságú a 
nyersvasgyártás önköltsége szempontjából.

A léghevítők üzemeltetési költségeinek csökkentésére 
többféle megoldás ismert, ezek lehetnek a felhasznált fű-
tőgázok részarányának optimalizálása (az égéslevegő oxi-
géndúsításos tüzelése), az elégetés hatásfokának javítása (a 
léghevítő átépítése), a keletkezett füstgáz hőmérsékletének 
hasznosítása (füstgáz-hőhasznosítás a fűtőgázok és/vagy a 
hideglevegő előmelegítésére).

Az optimalizálási lehetőségek közül a fűtőgázok részará-
nyának optimalizálására az ISD DUNAFERR Zrt. I. számú 
nagyolvasztó léghevítőparkjánál kiépítették az égéslevegő 
oxigéndúsításos SOE (Stove Oxygen Enrichment) tüzelé-

si rendszert. A kiépült rendszer és technológia szállítója a 
Linde Magyarország Zrt. volt. A rendszer az eddig elvégzett 
üzemi próbák alapján hibamentesen, a tervezési paraméte-
reknek megfelelően jól működik, finomhangolása a követ-
kező időszak feladata. 

Az ÓAM Ózdi Acélmű-
vek Kft. képviseletében dr. 
Taszner Zoltán műszaki igaz-
gató röviden ismertette a vál-
lalat közelmúltját, tulajdonosi 
és termékszerkezetét, majd 
„Beruházások és fejlesztések 
az Ózdi Acélművek Kft.-nél” 
címmel a jelenlegi projek-
tekről és a távlati célokról 
tájékoztatta a résztvevőket. 
A fejlesztések szinte a teljes 
technológiát átfogják, a vertikum kapacitását évi 320 000 
tonnáról 500 000 tonnára kívánják bővíteni. Többek között 
új drótsort is telepítenek, környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő porzsákos szűrőt építenek, az acélhulladék-tároló 
csarnok kapacitását is 25-30 000 tonnásra bővítik, de az irá-
nyítási rendszereik fejlesztése is cél.    

Az utolsó előadás kereté-
ben dr. Török Béla, az MTA 
MAB Metallurgiai Bizott-
ság elnöke a Miskolci Egye-
temen tartott nemzetközi 
archeometallurgiai tudomá-
nyos konferenciáról adott 
rövid összefoglalót.

Az előadásokat követően a 
hallgatóság tagjai kérdéseket, 
észrevételeket fogalmaztak 
meg az elhangzottakkal kapcsolatban, termékeny eszme-
csere alakult ki a résztvevők között.

Felföldiné Kovács Ágnes

Dr. Taszner Zoltán

Dr. Török Béla
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Mindezek (és az ezekhez kapcsolódó támogató, kiegészítő in-
tézmények) létrehozása, valamint időben is egyező megjelenése 
képezte a vaskohászati korszakváltás alappilléreit. Ennek kezde-
tére emlékezünk ezúton is, a 70 éves jubileum alkalmából.

1. VASKOhÁSZATUNK 
FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
TöREKVÉSEK ÉS KIEMELKEDő 
RENDELKEZÉSEK
Az ország iparfejlesztési törekvéseinek felfokozott intenzi-
tását a II. világháború által okozott rombolás helyreállítása, 
a jóvátételi kötelezettség és az egyébként is elmaradott álla-
potában szenvedő magyar ipar helyzete indokolta, az akkori 
iparpolitika megítélésében. Az ipar, s azon belül is a nehéz-
ipar, de különösen a kohászat fejlesztése kiemelt jelentőséggel 
bírt. Ebből fakadóan a háborús károk helyreállítását szolgáló 
hároméves terv teljesítését követő I. ötéves terv nagy lendü-
letű, feszített iparosítást diktált. Ezt jellemezte, hogy a beru-
házások több mint 1/3-át a kohászat és a szénbányászat kap-
ta, melyen belül a kohászat beruházási indexe négy év alatt 
ötszörösére nőtt. Ez a kohászat, de különösen a vaskohászat 
fejlesztése szempontjából nagyon kedvező volt. „A vas és acél 
országa leszünk” mondta megalapozatlan, túlzott optimiz-
mussal Gerő Ernő miniszter a diósgyőri, III. számú nagyol-
vasztó avatóünnepségén, 1952. május 2-án.

A célkitűzések megvalósulását szolgáló alapvető intézke-
déseknek, s így az I. ötéves tervnek is kiemelkedő jelentő-

ségű határozata volt 1949. december 29-én, hogy a meglé-
vő ózdi és diósgyőri vas- és acélművek fejlesztése mellett, 
Dunapentele határában koksz-, nyersvas-, acél- és hengerelt 
áruk gyártásával foglalkozó vállalatot kell létesíteni.

Ehhez nyilvánvalóan kapcsolódott a felsőfokú műszaki 
szakképzés fokozása céljából Miskolcra, egy vaskohászati 
ipari környezetbe telepítendő Nehézipari Műszaki Egye-
tem. Így az 1949. augusztus 18-án megjelenített 23. törvény 
megszületésének időbeni közelsége a Dunai Vasművet léte-
sítő rendelkezés időpontjához, kifejezte a vaskohászat ipari 
és oktatási, azaz gyakorlati és elméleti kapcsolatainak elvá-
laszthatatlanságát, és annak érvényre juttatási szándékát.

2. A DUNAI VASMű LÉTREhOZÁSA

2.1 A LÉTREhOZÁS ELőZMÉNYEI

Széchenyi István fogalmazta meg először a Duna-menti 
vasgyártás létrehozásának javaslatát, a hazai szénvagyon 
hasznosítása és a dunai kereskedelem fellendítése érdeké-
ben, egy 1842. április 5-én keltezett levelében, melyt Willi-
am Tierney Clark angol mérnöknek címzett:

„… egy emelkedőben lévő országban a Duna partjain iga-
zán kétlem, hogy bármi előnyösebb lehetne, mint jó vasművek.” 

A dorogi szén rendelkezésre állt, de Duna-menti vagy 
környezeti, feltételezett vasérc nem.

A Duna-parti előnyök hasznosításának szem előtt tartá-
sával, 1938-tól kezdve számos helymegjelölés, technológia 
és alternatíva született, melyek között a Mohácsra telepítés 
látszott a legkedvezőbb megoldásnak. S bár a mohácsi elő-
készítés és alapépítkezés még 1949-ben is folyt, a kormány a 
Jugoszláviával kialakult kedvezőtlen politikai helyzet követ-
keztében elvetette a mohácsi telepítés tervének megvalósí-
tását, s új tervet dolgoztatott ki.

2.2 A DUNAI VASMű TELEPÍTÉSÉNEK RENDELETE

A Minisztertanács 1949. december 28-án kelt 6957/1949. 
számú rendelete szerint a tervezett, integrált vasművet a 
Duna partján, Dunapentele térségében kell létrehozni, Du-

Vaskohászati korszakváltásunk 
kezdetének

70 éves jubileuma
Vaskohászatunk XX. századi, kedvező 

korszakváltásának kezdetét, az 1949-ben (vagy 

annak nagyon szűk időkörnyezetében), azaz 

70 évvel ezelőtt megszületett, nagymértékű 

fejlesztést szolgáló kormányhatározatok, tervek, 

mindenekelőtt a Dunai Vasmű és a Nehézipari 

Műszaki Egyetem létrehozására hozott döntések, 

valamint az Ózdi Kohászati Üzemek és a lenin 

Kohászati Művek korszerűsítéseit eredményező 

határozatok történelmi egyidejűsége jelzi.
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nai Vasmű N.V. nevet viselő kombinátként. A vasmű alapító 
igazgatója Sebestyén János volt. 

A vasmű telepítésével kapcsolatos esetenkénti konzultá-
ciókban főleg Zsák Viktor, Diószeghy Dániel, Geleji Sándor 
professzorok vettek részt, megalapozva egyben az épülő új 
vasmű és a Sopronból Miskolcra költöző kohómérnökkép-
ző egyetemi intézmény közötti szakmai, tudományos és ok-
tatási kapcsolatot.

Az előkészítő geológiai vizsgálatok, tervezések, építői la-
kások, út- és vasúthálózat stb. elkészítését követően, a tény-
leges gyárépítés 1950. augusztus 22-én indult meg.

Az I. Ötéves Terv (1950-1954) előírása szerint a terv utol-
só évére, 1954-re a tervezett két nagyolvasztónak 544 000 
tonna nyersvasat, a négy Martin-kemencés acélműnek pedig 
480 000 tonna acélt kell termelnie.

2.3 A VASMű ÉPÍTÉSÉNEK FőBB LÉPÉSEI

Az üzemek telepítése, az öntöde és a kovácsüzem építésével 
kezdődött 1950. október 10-én. A Központi Laboratóriu-
mot 1952-ben építették. 

Az I. sz. nagyolvasztó építése – a másfél hónapot igénylő 
talajtömörítést követően – 1952 márciusában kezdődött és 
1953. év végéig tartott. A kokszellátás bizonytalansága miatt 
a kohó begyújtására csak 1954. február 26-án, az első csa-
polásra 27-én, az ünnepi felavatásra pedig 28-án került sor.

A II. sz. nagyolvasztó 1956 elejétől épült, melyet 1957. 
október 19-én avattak fel.

Az ércelőkészítőmű 1955. augusztus 13-tól, a kokszoló-
mű I. sz. kokszolóblokkja pedig – 1952. augusztus 21-től 
tartó építkezést követően – 1956. július 8-tól került a ter-
melés szolgálatába.

Az acélműi építkezés 1952. február 8-án vette kezdetét, 
az elsőként elkészült, III. sz. Siemens-Martin kemence első 
acélcsapolására pedig 1954. augusztus 20-án került sor, ün-
nepélyes acélmű-avatás keretében. 1954. év végén a IV. sz. 
(másodikként telepített), 1956. január 19-én pedig már a 
harmadikként épített SM-kemence is működésbe lépett.

A meleghengermű építése csak 1956. március 20-án vet-
te kezdetét.

A vasmű főbb gyáregységeinek technológiai és idő-sor-
rendű építkezése esetenként természetes csorbát szenved-
hetett, melynek problémáját, más művek (pl. Csepel Mű-
vek) szükségszerű bevonása enyhítette.

A szinte a teljesíthetetlenség határáig túlfeszített beru-
házási terv hibái, valamint az anyagellátási nehézségek kö-
vetkeztében az 5 éves terv előírásai nem teljesülhettek, azaz 
1954-ben 544 000 tonna helyett csak 155 400 tonna nyersva-
sat (csak egy kohó), 480 000 tonna helyett pedig csak 33 000 
tonna (töredék évi) acélt (részben két kemence) termelhetett 
a Dunai Vasmű.

3. A BORSODI TÉRSÉG  
VAS- ÉS AcÉLMűVEINEK 
FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEI
Bár nyilvánvaló, hogy vaskohászatunk nagyszabású, fel-
fokozott ütemű fejlesztésében a Dunai Vasmű létrehozása 
játszotta a kiemelkedő jelentőségű főszerepet, a célkitűzés 
megvalósításában az akkor is működő vas- és acélművek, 
azaz az ózdi és a diósgyőri gyárak termelési kapacitásának 
és korszerűsítéseinek fokozása is számottevő részt képviselt, 
amint azt az előrehaladást szolgáló következő eredmények 
bizonyítják.

3.1 AZ ÓZDI KOhÁSZATI ÜZEMEK 
KORSZERűSÍTÉSE

Az Ózdi Kohászati Üzemekben 1948-ban felépült a nagy 
teljesítményű ércelőkészítőmű, a 40 tonnás Martin-kemen-
ce és a mészégető kemence. 1948-ban építették át az I. szá-
mú nagyolvasztót, s a további három nagyolvasztó átépítése 

a lenin kohászati művek látképe, 1956 (fortepan/szepesfalvy gábor)
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1952-ben fejeződött be. A termelés rendkívül gyors növeke-
dését jelzi, hogy 1949-ben 287 099 tonna nyersvasat és 388 
669 tonna acélt, 1952-ben pedig már 372 726 tonna nyers-
vasat és 622 120 tonna acélt termelt a vasmű, jelentősen nö-
vekvő kapacitás birtokában.

3.2 A LENIN KOhÁSZATI MűVEK 
KORSZERűSÍTÉSE

A diósgyőri vasgyárban 1947-ben kezdődött az acélmű 
korszerűsítése, üzembe helyezték az első 80 tonnás Mar-
tin-kemencét és elkezdődött a kutatási célokat szolgáló 50 
m3-es nagyolvasztó építése. 1949-ben elkészült a 80 tonnás 
März-kemence. 1950-ben megindult a középhengermű és a 
III. számú, új nagyolvasztó építése. 1952. május 9-én avat-
ták a 700 m3-es (majd 780 m3-es), III. számú nagyolvasz-
tót. 1953-ban helyezték üzembe a 180 tonnás, buktatható 
SM-kemencét. A fejlesztések eredményeként az acélterme-
lés 1949-ben 242 038 tonna SM-acél és 39 881 elektro-acél, 
összesen 281 919 tonna, 1953-ban pedig már 487 293 tonna 
SM-acél és 79 953 tonna elektro-acél, azaz összesen 567 246 
tonna volt az acéltermelés, jelezve az intenzív fejlődést.

Az ózdi és a diósgyőri vasművek – zömében az első öt-
éves terv (1950-1954), illetve annak előkészítő időszakára 
eső – kiemelt fejlesztési és abból fakadó termelés-növeke-

dési eredményei, valamint ezáltal a jövőbe fektetett, további 
fejlesztési kilátásai részben megalapozták, részben pedig 
igazolták a Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolcra, a hazai 
vas- és acélgyártási környezet központjába történő telepíté-
sének realitását, észszerűségét.

4. NEhÉZIPARI MűSZAKI 
EGYETEM TELEPÍTÉSE ÉS 
A KOhÓMÉRNöKKÉPZÉS 
ÁTTELEPÍTÉSE MISKOLcRA

4.1 A NME LÉTREhOZÁSÁNAK TöRVÉNYE  
ÉS INDOKAI

Az ország intenzív iparfejlesztési törekvései természetesen 
nem helyezhették háttérbe a nehézipar elmélet- és gyakor-
lat-orientált mérnök-ellátottságát, vagyis a mérnökképzést. 
Ennek megfelelően döntött az állam egy Nehézipari Műsza-
ki Egyetem létesítéséről, a másolatban 1949. augusztus 18-ai 
keltezésű, 1949. évi 23. törvény szerint, (2. másolat).

Természetes, hogy a NME létrehozásának alapvető cél-
ja, „a felsőfokú műszaki szakemberképzés fokozása” volt, 
minthogy a néhány nappal korábban (december 10-én) tör-

acélcsapolás a dunai vasmű iii. számú martin-kemencéjéből 1954. augusztus 20-án (fortepan/gallai sándor)
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vényerőre emelkedett I. ötéves terv feladatai között, kiemelt 
helyen szerepelt az ipar és azon belül különösen a nehézipar 
nagymértékű és nagy ütemű fejlesztése. Ebben a törekvésben 
a kohászat és főleg a vaskohászat nagy hangsúlyt kapott. A 
tervezett nagymérvű ipari fejlesztéshez nagyszámú, az elmé-
leti és gyakorlati ismeretekkel is rendelkező, műszaki vezető 
szakemberekre is szükség volt, akiknek a képzését az akkori 
budapesti és soproni műszaki egyetemi karok, sem szervezeti 
kereteik, sem pedig főleg ipari háttér nélküli földrajzi elhe-
lyezkedésük miatt, teljesen nem tudhatták ellátni, az akkori 
– több vonatkozásban reális – iparpolitikai megítélés szerint.

4.2 EGYETEMALAPÍTÁS ÉS TANÉVKEZDÉS 
MISKOLcON

A megnövekedett elvárásoknak megfelelő ipari hátterű, új 
egyetem telepítésére Miskolc, mint a nehézipar akkori, és 
a tervek szerint egyre erősödő hazai fellegvára, és mint az 
ország egyetlen, egyetem nélküli nagyvárosa látszott legal-
kalmasabbnak.

Miskolc örömmel, de nagyon hiányos felkészültséggel 
fogadta a határozatot (még 1949 első felében is egy meg-
alapozatlanul elképzelt Kossuth Lajos Tudomány Egyetem 
telepítésének bűvkörében élt).

A NME alapító ünnepségét a diósgyőri stadion tribün-
jén, illetve a pálya gyepén elhelyezkedő elnökség (Ortutay 
Gyula miniszter, Szádeczky Kardoss Elemér rektor), illetve 
a hallgatóság részvételével tartották meg 1949. szeptember 
24-én, egy héttel az oktatás megkezdése után.

A Fráter György Gimnázium nagytermében 1949. szep-
tember 18-án megtartott tanévnyitó rendezvényen (össze-
sen 500 elsőéves hallgató) az egyetem alapító rektora többek 
között a következőket mondta: „Az ország első nehézipa-
ri műszaki egyeteme megszületésének első percében va-
gyunk. Nemcsak új egyetem, hanem az egyetemek új típusa 
született meg. Feladatunk, hogy előmozdítsuk a munkás és 
mérnök szoros összekapcsolását, együttműködését, a tudo-
mány és a termelés legteljesebb összhangját.”

4.3 A KOhÓMÉRNöKKÉPZÉS ÁTTELEPÜLÉSI 
FOLYAMATA SOPRONBÓL MISKOLcRA

A Nehézipari Műszaki Egyetem miskolci telepítésében csak 
a Gépészmérnöki Kar létrehozása képviselt új oktatási szer-
vezeti egységet, minthogy a Bánya- és Kohómérnöki Kar, 
a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetem 
Sopronban működő Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara 
Bányászati Osztályának és Kohászati Osztályának fokoza-
tos áttelepítése bázisán jött létre. Ebből következett, hogy 
1949. szeptemberében Miskolcon a kohómérnökképzésnek 

is csak első évfolyama kezdte meg tanulmányait, a második, 
harmadik és negyedik kohászévfolyam oktatása továbbra is 
Sopronban folyt. Az évek előrehaladásával a miskolci évfo-
lyamszámok gyarapodtak, a soproniaké pedig csökkentek, 
a soproni utolsó, negyedik évfolyam (melynek jómagam is 
tagja voltam) oktatásának befejezéséig, azaz 1952-ig.

4.4 AZ OKTATÁS ÉS A TANSZÉKEK 
ÁTKöLTöZÉSÉNEK KEZDETI NEhÉZSÉGEI

Az 1949-1952 között eltelt négyéves kezdeti időszakban – 
hasonlóan a Dunai Vasmű egyidejű építésének elsődleges 
problémáihoz – számos nehézséggel kellett megküzdeni, 
melyek az épület-, tanterem- és kollégiumi hiányok mellett 
az oktatók egy részének városok közötti kényszerű utazga-
tásaiból és abból következtek, hogy a földrajzilag megosz-
tott kohómérnökképzés egyben ügyviteli hovatartozásban 
is megosztást jelentett a NME és a BME között. A kohómér-
nökképzés alapozó és szaktanszékei a tanévváltozások ok-
tatási igényeit követő sorrendben folyamatosan települtek 
át Sopronból Miskolcra és foglalták el, egyelőre még csak 
ideiglenes helyeiket a miskolci Dudujka-völgyben lassan 
épülő egyetemi épületrészekben (Ásványtani, Kémiai, Fém-
tani, Tüzeléstani, Vaskohászati, Fémkohászati, Képlékeny-
alakítási Tanszékek). A vezető professzorok jelentős része 
nem költözött Miskolcra, s csak heti kétnapos egyetemi 
tartózkodást vállalt. Az átköltözés és ezzel a soproni kohó-
mérnökképzés 1952-ben az utolsó, negyedéves évfolyam 
oktatásával befejeződött, s a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen az 1952/1953-as tanévtől teljessé vált.

5. A MISKOLcI KOhÓMÉRNöK-
KÉPZÉS ÉS A KOhÓIPAR 
KAPcSOLATA
A NME kohász tanszékei és hallgatói nagyon hamar megta-
lálták a diósgyőri és az ózdi, sőt a távolság ellenére a Dunai 
Vasmű szakmailag illetékes gyárrészlegével a közös érdekű, 
szakmai, tudományos és oktatási együttműködés és a köl-
csönös támogatás legkedvezőbb módszereit. Ezek techno-
lógiai és kutatási feladatok megoldásában való közremű-
ködésben és hallgatóink – nagy érdeklődéssel és örömmel 
gyakorolt – üzemlátogatásaiban nyilvánultak meg.

5.1 A FIATAL KOhÓMÉRNöKöK 
BEKAPcSOLÓDÁSA A TERMELÉSI FOLYAMATBA

A NME első kohómérnökeit (43 fő) 1953-ban avatták. A 
végzett kohómérnök hallgatóink munkahelyei is biztosít-

35magyar acél  2019. ősz



va voltak. A Dunai Vasmű fokozatos épülése, gazdagodá-
sa és fejlesztése – és természetesen a többi, fejlődő vas- és 
acélmű is – egyre több szakembert, illetve kohómérnököt 
igényelt. Különösen nagy kohómérnökigény jelentkezett a 
Dunai Vasmű felépítésének frekventált időszakában, azaz az 
1950-1954-es években. A jelzett időtartamban végzett ko-
hómérnökök egy része még Sopronban, a másik része pedig 
már Miskolcon szerzett diplomát. Így például az 1952-ben, 
vagyis még Sopronban (velem együtt) végzett kohómérnö-
kök közül az akkori személyzeti politika nyolc személyt irá-
nyított a Dunai Vasműbe (köztük a kiemelkedően ismertté 
vált Raabe Imrét, Makrai Tibort, Kuslits Tibort, Hauszner 
Ernőt, stb). 

5.2 A TANSZÉKI TEVÉKENYSÉG  
IPARI TÁMOGATÁSA

A vaskohászatunk fejlődésével párhuzamosan növekvő 
kohómérnökigény és az annak teljesítését szolgáló kohó-
mérnök-ellátottság mennyiségi és minőségi elvárásai, az 
ipari kapacitás és korszerűsítés fokozódásával együtt hala-
dó képzési színvonal fejlesztését és fenntartását tette szük-
ségessé. Ennek nyilvánvaló elfogadása révén alakult ki a 
kohászati vállalatok, illetve üzemek és a NME, illetve az 
egyes tanszékek közötti kölcsönös támogatás, mely főleg 
ipari innovációs és tanszékfejlesztési tevékenységekben 
nyilvánult meg.

6. VASKOhÁSZATUNK  
70 ÉVVEL EZELőTT INDULT 
KORSZAKVÁLTÁSÁNAK  
FÉL ÉVSZÁZADOS SIKERE,  
MAJD MEGTöRÉSE

Vaskohászatunknak a címben megfogalmazott korszakvál-
tása 1949-ben valóban kezdetét vette, sőt az azt követő fél 
évtizedben elért eredményei azt be is bizonyítják, példák-
ként az alábbiak révén:

•	 a	DV	két	új,	700	m3-es és a LKM új, 700 m3-es nagy-
olvasztójával együtt 1955-ben már 4 768 m3 össztérfo-
gatú nagyolvasztó-hálózatunk volt;

•	 ennek	és	a	kapcsolódó	technológiai	fejlődés	következ-
tében nyersvastermelésünk több mint háromszorosa 
lett a II. világháború előtti termelésnek, 1955-ben 
860 000 t (87 kg/fő);

•	 az	acéltermelésünk:
 1948-ban 770 000 t (84 kg/fő)
 1954-ben 1 491 000 t (154 kg/fő)
 1955-ben 1 629 000 t (165 kg/fő);
•	 az	új	Nehézipari	Műszaki	Egyetem	1953-tól	folyama-

tosan adta és adja az iparnak a szükséges létszámú ko-
hómérnököket.

•	 acélgyártó	kapacitásunk	az	1980-as	évek	elején	közel	
4 millió t/év volt.

A 70 évvel ezelőtt indult hazai vaskohászati korszakváltás – 
a kezdeti időszak (1949-1965) eredményeinek bázisán – to-
vábbfejlődött mind technikai-technológiai (pl. oxigénes kon-
verteres acélgyártás, folyamatos öntés, üstmetallurgia), mind 
pedig minőségi (pl. nemesacél-gyártás) vonatkozásban.

Ez a folyamat a Lenin Kohászati Művek és az Ózdi Acél-
mű Részvénytársaság megszűnésével 1997-ben és 1991-ben 
csorbát szenvedett, ami természetesen együtt járt a tanszé-
ki és a hallgatói létszám – ma is megmutatkozó – jelentős 
csökkenésével.

A NME és az akkori vaskohászati üzemeink között kiala-
kult példaértékű kutatási és oktatási együttműködés napja-
inkban már csak főként az ISD DUNAFERR Zrt. integrált 
vas- és acélművel, valamint az ÓAM Ózdi Acélművek Kft.-
vel fennálló és fejlődő kapcsolatrendszerre korlátozódott, 
melyben a szakmai-tudományos kapcsolatok mellett a duá-
lis képzés létrehozása érdemel kiemelést.

A fél évszázadon át folyó vaskohászati korszakváltá-
sunk megtörését módosult iparpolitikai törekvések ma-
gyarázzák.

diákok a nehézipari műszaki egyetem  
a/1 épületének bejárata előtt, 1961 (fortepan)

36



az egy időszakban született embereket általában 

azonos, vagy nagyon hasonló kulturális, 

társadalmi és gazdasági, politikai hatások 

érik, ennek hatására pedig gondolkodásuk, 

értékrendjük világhoz való viszonyuk is 

rokonságot mutat. Ez a fajta szemlélet azonban a 

különböző korszakokban született korosztályok 

között akár gyökeresen eltérő is lehet, a fiatalok, 

a szülők vagy éppen a nagyszülők ugyanarról a 

jelenségről gyakran teljesen különbözőképpen 

vélekednek. 

Nem beszélnek egy nyelvet a szó társadalmi értelmében, 
s ez akár generációk közötti konfliktusokat is okozhat. Ha 
megismerjük, hogyan gondolkodnak, miképpen véleked-
nek a világról az eltérő korban születettek, nemcsak a helyi 
közösség élete lesz harmonikusabb, de a családi, munka-
helyi, iskolai élet is sikeresebbé válhat. Érdemes hát kicsit 
mögé nézni az egyes korosztályokat meghatározó generá-

ciós élményeknek. Magyarországon – ahogy a nyugati vi-
lágban mindenhol – alapvetően hat generáció éli az életét 
manapság. 

A legidősebb korosztály tagjai, melyet szokás „Veteránok-
nak”, csendes generációnak, az építők generációjának is ne-
vezni, a második világháború vége előtt születtek. A ma már 
szépkorúak legfiatalabbja is betöltötte a 70. életévét. Szülői 
minta alapján nevelkedtek többségében a két világháború 
között, majd később pedig nem vágytak már másra, mint 
békére, munkára, családi nyugalomra.

A ma 50-70 év közöttiek generációját a demográfiai és a 
társadalomtudomány az ún. „Baby boomer” korosztálynak 
nevezi. Az 1946-1964 között világra jöttek a háború utáni 
nagy remények szülöttei, akik felcseperedvén elutasították 
a szüleik merev erkölcsi felfogását, új kultúrát teremtettek 
maguknak szabadságra vágyva. Ha valaki a 60-as évek diák-
lázadásaira, a szexuális forradalomra, a hippi korszak sze-
retetkultúrájára gondol, akkor ez a korosztály jut eszébe. A 
háború utáni demográfiai robbanás és népesedési intézke-
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dések (Ratkó-korszak) következtében Magyarországon is ez 
a korosztály lett a legnépesebb és talán a legszerencsésebb 
is. Felnőtté válásukat támogatta az állami politika, garantált 
volt számukra az elérhető és kiterjesztett oktatás, a kötele-
ző foglalkoztatás és az alanyi jogon járó otthonteremtés, ám 
ezzel együtt a hidegháború minden feszültsége és konflik-
tusa is árnyékként kísérte életüket. Tudásukat, tapasztalatu-
kat, bölcsességüket, munkafegyelmüket és lojalitásukat az 
állami vállalatok és különösen az államigazgatás komolyan 
értékeli, de joggal tartanak attól, hogy az utánuk következő 
nemzedékek már olyan készségekkel rendelkeznek, amikkel 
ők már soha nem fognak bírni. Mivel a 90-es években elő-
ször tapasztalták meg a munkanélküliséget, az egzisztenciá-
lis biztonság vált ekkor elsődlegessé számukra. 

Az őket követő „X Generáció” (1965-1980 között születet-
tek) tagjai a korábbi korosztályokhoz képest már elidegene-
dettebbek, a technológia száguldó fejlődése és a körülöttük 
zajló világ változása kíséri életüket. A 90-es évek gazdasági és 
társadalmi átalakulása során számukra már megélt jelenség 
volt a pályakezdés nehézsége, a korábban bevett életkezdési 
modellek korlátozott működése, ugyanakkor a demokrácia is 
napi élményükké vált. Érezték, hogy a siker kulcsa a tudás, a 
kapcsolatok, a gyors reagálás, s ha mindez nyelvtudással, gya-
korlati hozzáállással és rugalmassággal is párosult, könnyen 
szerezhettek elismerést akár a munkahelyi környezetben, 
akár a helyi közösségben. Ez az a korosztály, amelynél az édes-
anyák már tömegesen részt vettek a munkaerőpiacon, sok 
gyerek „nem is látta a szüleit”, így nekik részben fokozottabb 
intézményi szocializáció, részben a korán jött önállóság és 
felelősség is osztályrészül jutott. Ha meghalljuk azt a kifeje-
zést, hogy „kulcsos gyerekek”, rájuk gondolunk. Talán ezért 
is olyan fontos számukra a társadalmi kapcsolatok hálózata, 

a befolyásos és fontos barátok száma, ami a pszichológusok 
szerint sokaknál átvette a családi mikroközösség helyét is. 
Az X-esek önálló, találékony és önellátó nemzedékké vál-
tak, akik most igazi „szendvics” generációként eltartják az 
idősebbeket, besegítenek szüleik, illetve még élő nagyszüleik 
ellátásába, miközben gondoskodnak gyermekeikről is a napi 
munkavégzés mellett. 

Az 1980-1995 között született generáció alapélménye 
már egészen más: a digitális világ, a fogyasztói társadalom 
kényelme, a nyugati társadalom nyitottsága és sokfélesége. 
Ők, vagyis az „Y Generáció” tagjai a számítógéppel együtt 
nőttek fel, komolyan értenek a technológiához, szüleik 
önállóságra, nagyfokú szabadságra, véleményük vállalásá-
ra és a folyamatos önképzésre, a megújulásra nevelték őket. 
Érdekvezérelt világot látnak maguk körül, ahol az egyéni 
önmegvalósítás, a karrier válik gyakran a siker igazi fok-
mérőjévé, cél- és sikerorientáltak lettek. Sajátos élménye 
az Y-oknak, hogy míg a korábbi generációkban a tudás, 
„apáról fiúra” szállt, addig a legfontosabb tudást, amely a 
digitális újkorban szükséges, nem az előző generációktól 
szerzik meg, hanem saját maguk által és a kortársaiktól. 
Talán ennek is köszönhető, hogy kevésbé kételkednek sa-
ját képességeikben, korlátaikban és igen kezdeményezők. 
Gyorsan döntenek, gyakran persze rosszul, de ennek vál-
lalják is a következményeit. Az Y Generációt erős mobilitási 
vágy fűti, sokat utaznak. Ők már egyértelműen a sokszínű 
társadalom gyermekeiként nőttek fel, megszokták, hogy 
minden elérhető és megkapható, csupán pénz kérdése. Ez 
a korosztály társas életét a széles nyilvánosság előtt éli, ők a 
közösségi média legaktívabb használói. Számukra aki nincs 
a Facebookon, az nem létezik, azzal nem tudnak valós kap-
csolatot sem létesíteni, mert a kapcsolataikat egy időben 
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élik meg a valós és a virtuális világban egyaránt. A mun-
káltatóknak nincs könnyű dolguk ezzel a fiatal felnőtt ge-
nerációval, ugyanis öntudatos munkavállalók, ha nem tet-
szik nekik valami, akkor minden különösebb érzelmi vagy 
egyéb szociális kötődés nélkül odébbállnak. Természetes 
számukra, hogy a döntéseik korrigálhatóak, nem kell egy 
életre szóló szakmát, munkahelyet vagy akár párt keresni-
ük, a laza kötődések miatt még a vallásosságuk is inkább 
csak formális. Nem igazán lojálisak sem a munkahelyhez, 
sem a helyi közösséghez, mivel több nyelvet beszélnek, az 
ország határai sem kötik őket. Amikor arról hallunk, hogy 
Londonba vagy más európai nagyvárosba tömegesen kiván-
dorló fiatalok, akkor róluk van szó. A munkahelyen komoly 
elvárásaik is vannak, az legyen modern, a hagyományostól 
eltérő, nagy, tág terekkel és közös étkezésre, beszélgetésre, 
kooperációkra lehetőséget adó helyekkel. Ennek oka, hogy 
nem az egyéni, hanem inkább a hálózati, kooperatív mun-
kákban teljesítenek igazán jól. Látva és a saját családjukban 
megélve azt, hogy a család alárendelése a munkahelynek 
milyen következményekkel járt szüleiknél, nagyszüleiknél, 
számukra már nagyon fontossá vált a munka és a magánélet 
egyensúlya, értékké vált számukra a szabadidő. Az elmúlt 
években ezen korosztály utolsó képviselői is elhagyták már 
a középiskolát, jogi értelemben felnőttekké váltak. A szülői 
házról való leválásuk nem könnyű, ez az a korosztály, mely 
a felsőfokú tanulmányok, a munka, sőt a stabil párkapcso-

lat mellett is még a szülői házban él, nem ők támogatják a 
szüleiket, hanem éppen fordítva, a „mama-hotel” kényel-
mét még a 30-as éveikben is élvezik. A gyermekvállalást a 
karrierért és a kötöttségek nélküliségért cserébe a végletekig 
kitolják. Felnőtté válásuk ezért igencsak kétarcú, az Y Ge-
neráció a fogyasztás tekintetében felnőttként viselkedik, a 
munka, a felelősségvállalás, a felhalmozás tekintetében vi-
szont inkább gyerekként. 

A mostani iskolások, a 9–24 éves fiatalok már megint egy 
másik generációt alkotnak. Azok, akiknek iskolai pályafu-
tásuk az ezredforduló után kezdődött, alkotják a „Z Gene-
rációt”. E generáció talán legfontosabb jellemzője, hogy az 
emberiség történetében ez az első igazán globális nemzedék 
a világon, az úgynevezett „globális falu” első gyermekei. Ez 
gyakorlati értelemben azt jelenti, hogy függetlenül attól, hol 
élnek a világban, ugyanazon a zenén, ételen, mozifilmen, 
játékokon és divatirányzaton nőnek föl. A generációs élmé-
nyeik tekintetében éppen olyan közel vannak a helyi pláza 
világához, mint például a tengerentúli zenekarokhoz. Sokan 
közülük már többet utaztak repülővel, mint vonattal, job-
ban ismerik a tágabb környezetüket, mint a helyi közössé-
get, ahol élnek. Nem tudnak mindent, de mindenről tudják, 
hogy hol tudnak róla információhoz jutni. A Z Generáció 
a legek nemzedéke is. Valószínűleg ők lesznek a világon a 
legoktatottabb generáció, ám egyelőre inkább okosak, mint 
bölcsek. Létszámukat tekintve a legkisebb létszámú generá-
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ció, a legkisebb méretű családokba születtek és a legidősebb 
anyák nevelik fel őket, sok esetben egyedül. Az előző gene-
rációkhoz képest a leghosszabb várható élettartammal ren-
delkeznek. Ez a generáció már teljes egészében beleszületett 
abba a világba, amelyet meghatároznak a különböző digitális 
technológiák. Számukra a telefon az kizárólag okostelefon 
lehet, hozzászoktak ahhoz, hogy állandó kapcsolatban 
vannak egymással, hogy állandó, korlátlan és azonnali 
hozzáférésük van a világhálóhoz. A digitális világ lenyoma-
taként erősen vizuálisak, a szöveges üzenetek feldolgozása, 
az írásbeli kommunikáció már inkább teher számukra. Ez 
nyilván nem könnyíti meg a velük foglalkozó pedagógusok 
vagy szülők helyzetét, de ösztönösen olyan képességekre, 
készségekre tesznek szert, mint a többfeladatos működés/
feldolgozás (multitasking) vagy az együttműködő tanulás 
(collaborative). Ráadásul ez a generáció mindezekre a kész-
ségekre az oktatási rendszeren kívül, szabadidejében tesz 
szert, kizárólag önszabályozó módon, illetve hálózatban, 
korcsoportjától tanulva. Sokkal gyorsabb ritmusban élnek, 
mint elődeik, de hihetetlen előnyük a magas szintű koope-
rációs készség, a csoportmunka. Ezt a korosztályt egyre több 
agresszív hatás is éri, egyre gyorsabban nőnek fel. Mindezek 

ellenére kiskamaszként sajátos, ambivalens érettséget mutat-
nak, vagyis bizonyos tekintetben nagyon is érettek, míg más 
vonatkozásban még gyerekek. Nincs könnyű gyerekkoruk: 
értenek sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek 
ebből. Miután ők az igazi „digitális bennszülöttek”, a globális 
térben zajló gazdasági és társadalmi változásokra már gye-
rekkoruktól kezdve minden eddigi generációnál nagyobb 
befolyást gyakorolnak. 

Kisgyermekes szülők egyre gyakrabban találkoznak az-
zal a jelenséggel, hogy ami nevelési módszer működött a 
nagyobb, ma már iskolás testvérnél, az csődöt mond a legki-
sebb gyereküknél. Ez nem a véletlen műve, ugyanis az óvo-
dákba, bölcsődékbe már megérkezett egy teljesen új nem-
zedék, amelyet „Alfa Generációnak” neveznek. A 2010-től 
születettek korosztályáról van szó, s valószínűleg ők lesznek 
az emberiség történetének legügyesebb, leggazdagabb és 
legegészségesebb tagjai. Nagy kérdés azonban, hogy milyen 
társadalmi és családi kapcsolataik lesznek, hogyan fognak 
kooperálni az idősebb generációkkal és hogyan birkóznak 
meg a várható technológiai, társadalmi és demográfiai 
változásokkal, melyek a XXI. században igencsak átformál-
ják az általunk ismert világot. 
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a Magyar Vas- és acélipari Egyesülés  

Hr-szimpóziumán dr. Szabó Szilvia, a Budapesti 

Metropolitan Egyetem docense, a Humán 

Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke 

a vállalatok előtt álló, munkaerő-utánpótlással 

kapcsolatos kihívásokat, valamint a munkaerő 

megtartásának legfontosabb kérdéseit helyezte 

előadásának fókuszába.

A XXI. században óriási kihívásokkal szembe-
sültek a humánerőforrás-gazdálkodással 
foglalkozó szakemberek. A munkaerő-
piac dinamikusan változik, s ameny-
nyiben a munkáltatók szeretnék 
humánerőforrásukat fejleszte-
ni, szakembereiket megtartani, 
utánpótlás-bázisukat növelni, 
akkor nem problémaként, ha-
nem fejlődésfókuszú kihívásként 
kell reagálniuk az előttük álló 
feladatokra. A humán szakterü-
let napjainkban paradigmaváltást él 
meg: a munkaerő megtartásával, moti-
válásával, képzésével kapcsolatos folyamatok 
eredményessége ma már nemcsak a HR szakemberek fele-
lőssége, hanem a vezetőktől is új szemléletmódot igényel. A 
megtartás az új toborzás – fogalmazott a szakember.

Míg pár évvel ezelőtt szinte „vadászni” kellett a munka-
erőt, ma már sokkal inkább azzal kell foglalkozniuk a cé-
geknek, hogy miként tudják megtartani az értékes, jó szak-
embereket, illetve hogyan tudják a fiatalokat bevonzani az 
adott szakterületre.  Éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy 
mit is jelent pontosan a szervezetek számára a munkaerő 
megtartása, illetve hogyan gondolkodnak a cégek erről a 
kérdéskörről, mennyire vannak tisztában azzal, hogy mi-
lyen tényezőktől függ a munkavállalók munkáltatóhoz való 
kötődése, lojalitása, milyen módszereket alkalmaznak a 
siker érdekében. A kérdés nagyon izgalmas abból a szem-
pontból is, hogy a választ úgy kapjuk meg, ha magukat a 
munkavállalókat kérdezzük meg arról, miért maradnak 
szívesen egy-egy szervezetnél és mi szól amellett, hogy 

váltsanak. Ha tudjuk az okokat, akkor már könnyebben 
és eredményesebben lehet tenni a fluktuáció ellen, illetve 
a maradás érdekében, hiszen csak erősíteni vagy elhagyni 
kell azokat a tényezőket, amelyek egyik vagy másik oldalon 
okként szerepelnek. 

Számos munkáltató számára probléma a fluktuáció, és 
sokan közülük arról is meg vannak győződve, hogy a tá-
vozás elsődleges oka a jövőbeni munkahely által kínált 
magasabb bér. Ez az esetek meglehetősen kis százalékában 

van csak így, korántsem tekinthető kizárólagos 
oknak.  A munkavállalók távozásának, il-

letve az adott munkahelyen való meg-
maradásának főbb okait elemezve az 

előadó egy kollégája, Csikós-Nagy 
Katalin fluktuációkezelési szak-
értő kutatási eredményeire utalt. 
A HR Evolution Kft. szakembe-
rének tapasztalatai alapján az öt 
legfőbb ok között az első helyen 

a csalódás áll. Ezt követi a fogad-
tatás, a harmadik ok a megbecsülés, 

csak a negyedik a sorban a pénz, az 
ötödik pedig a csapat ereje. A cég 2018-as 

fluktuációkutatásából kiderül, hogy a férfiak 59, 
a nők 34 százaléka azért mondott fel a munkahelyén, mert 
a munkáltató nem tartotta be korábbi ígéreteit. A női dol-
gozóknál a távozási okok között az embertelen bánásmód 

A MEGTARTÁS AZ úJ TOBORZÁS

SZILÁGYI IRÉN

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 P
ix

ab
ay

Számos munkáltató 
számára probléma  

a fluktuáció, és sokan 
közülük arról is meg 

vannak győződve, hogy  
a távozás elsődleges oka a 
jövőbeni munkahely által 

kínált magasabb bér. 

41magyar acél  2019. ősz

MVAE HR-SZIMPÓZIUM — 2019. júnIUS 5.



volt a listavezető 36 százalékkal, amit a férfiak 35 száza-
léka emelt ki. A távozás okai között szerepelt 
még az alacsony bérezés, a nem megfelelő 
körülmények és az előrelépés, fejlődés 
hiánya is. A munkaerőpiac jelentős 
részét kitevő fiatal korosztály tagjai 
az idősebbeknél sokkal nehezeb-
ben tolerálják azt is, ha a munka-
idő-magánélet aránya az utóbbi 
rovására tolódik el. Egyértelmű-
nek látszik tehát, hogy a humán-
erőforrással kapcsolatos feladatok 
esetében ma már nem gazdálkodási 
megközelítésről beszélünk, egyre inkább a 
törődés irányába kell elmozdulni. 

A vas- és acélipar speciális terület ebből a szempontból 
is, hiszen egyszerre jelen van a munkaerőfelesleg és a mun-
kaerőhiány is, természetesen más-más szegmensekben. 
Mindenképpen hasznos átvilágítani a szervezetet, hogy 
lássuk, kik azok a munkatársak, akik a „helyükön vannak” 
és kik azok, akik nem. Könnyen lehet, hogy átszervezéssel, 
belső átcsoportosítással, képzésekkel mindenki a helyére 
tud kerülni, és így rendelkezésre állhat az ideális megosz-

lású munkaerőállomány. Az bizonyos, hogy újfajta veze-
tői szemlélet szükséges a munkavállalókkal 

történő hatékony együttműködéshez fel-
sővezetői, középvezetői és közvetlen 

irányítói szinten egyaránt. A munka-
vállalókkal való kommunikáció ré-
vén képet kap a munkáltató arról, 
hogy mire van szükségük a dol-
gozóknak, melyek a problémáik, 
valamint adott esetben a szervezet 

hatékonyabb működését is elősegí-
tő ötleteik, javaslataik. Az érdeklődő 

odafigyelés, az emberi bánásmód már 
rövid távon is meghozza gyümölcsét, a 

valódi, hosszú távú vezetői felelősségvállalás 
a munkavállalókért pedig mindkét fél érdekeit szolgálja, s 
egyúttal a cég eredményesebb működését is elősegíti. Egy 
olyan munkahelyen, ahol nem „biorobotnak” érzi magát a 
dolgozó – hanem a rendszer teljes értékű részének, vagy ha 
úgy tetszik, a céges „család” teljes jogú tagjának –, sokkal 
könnyeben marad hosszú távon bárki. A motivált, lojális és 
elkötelezett munkaerő pedig napjainkban a vállalati folya-
matok egyik legjelentősebb értéktényezője.

A humánerőforrással 
kapcsolatos feladatok 

esetében ma már 
nem gazdálkodási 

megközelítésről beszélünk, 
egyre inkább a törődés 

irányába kell  
elmozdulni. 
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a technikai és technológiai fejlődés alapjaiban 

változtatja meg az emberek életvitelét és 

munkavégzésének folyamatait. Hatással van 

arra, hogyan közlekedünk, kommunikálunk  

és nem utolsósorban, hogy hogyan állítunk elő 

termékeket vagy dolgozzuk fel azokat.  

a múltbélitől teljesen eltérő gyártástechnológiába 

való átlépést ipari forradalomnak nevezzük. 

A szakirodalom négy ipari forradalmat különböztet meg. 
Az első ipari forradalom  a XVIII. században kezdődött a 
gőzenergia használatba vételével és a gyártásgépesítéssel. 
A gőzenergia ipari célú használatának megkezdése a vala-
ha volt legnagyobb áttörés volt az emberi termelékenység 
növelésében. A második ipari forradalom a XIX. században 
kezdődött az elektromosság és a gyártósorokkal felgyorsí-
tott termelés felfedezésével, amely Henry Ford nevéhez és 
a járművek szerelőszalagos, részfeladatokra bontott gyár-
tásához fűződik, amelynek köszönhetően jelentősen gyor-
sabban és alacsonyabb költségek mellett folyt a termelés. 
A harmadik ipari forradalom  a XX. század 70-es éveiben 

kezdődött a programozható memóriájú számítógépekkel. 
E technológiák bevezetése óta mára már teljes gyártási fo-
lyamatokat tudunk automatizálni. Jelenleg a negyedik ipari 
forradalomban élünk. Ez az információs és kommunikációs 
technológiák ipari alkalmazását jelenti, és sokszor Ipar 4.0-
ként is emlegetik. 

„Az Ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan 
szervezését írja le, melynek keretében az esz-
közök önállóan kommunikálnak egymással 
az értéklánc mentén: a jövő egy olyan „okos” 
gyárát hozva létre ezzel, amelyben a számí-
tógép-vezérelt rendszerek nyomon követik 
a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai 
valóság virtuális mását és decentralizált dön-
téseket hoznak önszervező mechanizmusok 
alapján.” (1)
Más szóval, az Ipar 4.0 az információs technológia és 

az automatizálás egyre szorosabb összefonódása, illetve a 
gyártási módszerek alapvető megváltozása, amely során a 
termelési feladatok az emberi erőforrástól fokozatosan a gé-
pekhez kerülnek. Valamennyi ipari forradalom alapjaiban 
változtatta meg az emberek munkavégzésének folyamata-

NEM VERSENGENI KELL  
A MESTERSÉGES 
INTELLIGENcIÁVAL,  
hANEM FELKÉSZÜLNI  
AZ EGYÜTTMűKöDÉSRE

MEGYERI MIRTILL alapító, foglalkozásügyi tanácsadó, Zyntern
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it: egyre gyorsabban, hatékonyabban dolgozunk a minket 
körülvevő gépeknek köszönhetően. Azt mára már tudjuk, 
hogy a gőzgépek, a futószalagos termelés és a számítógépek 
megjelenése hogyan alakított át munkaköröket. A negyedik 
ipari forradalom hatásaival kapcsolatban viszont egyelőre 
csak előjelzésekre hagyatkozhatunk. 

Számos kutatóintézetet és neves tanácsadócéget foglal-
koztat, hogy miként alakítja át a robotika és a mesterséges 
intelligencia napjaink munkafolyamatait. A PWC tavaly 
publikált tanulmánya a 2030-as évek végéig fogalmazott 
meg előrejelzéseket, amelyben három egymást átfedő auto-
matizálási hullámot különböztetnek meg: az algoritmikus, 
a kiterjesztési és a gépek teljes autonómiájához kapcsoló-
dó innovációk nyomán. A tanulmány eredményei alapján 
az  algoritmikus hullám  már javában tart, és a  strukturált 
adatelemzés, illetve az egyszerűbb  digitális feladatok  au-
tomatizálását jelenti. A  kiterjesztési hullám  is elkezdődött 
már, de teljesen csak a 2020-as években bontakozhat ki. Ez 
a trend az ismétlődő feladatok és az információcsere auto-
matizálására összpontosít, valamint ide tartozik a drónok, 
a  raktározó robotok  és a feltételes automatizáltságú  önve-
zető járművek  (bizonyos esetekben humán beavatkozást 
igénylő) további elterjedése. A kutatás szerint az autonómia- 
hullám  a 2030-as évek közepére teljesedhet ki. A várako-
zások szerint ekkor már a mesterséges intelligencia egyre 
inkább képes lesz a számos forrásokból származó adatok 
elemzésére, a döntéshozatalra, valamint a fizikai műveletek 
minimális emberi beavatkozással vagy anélkül történő el-
végzésére. (2) 

Előrejelzések szerint a kutatásban részt vevő országok-
ban az automatizálás a munkahelyek átlagosan mindössze 
3 százalékát veszélyezteti a 2020-as évek elejére, az évti-
zed végére azonban ez az arány csaknem 20 százalékra nő,  
a 2030-as évek közepére pedig 30 százalék körüli lehet.  
A 4. ipari forradalom munkaerőpiacra gyakorolt hatása-
it a Világgazdasági Fórum is vizsgálta, melynek friss ta-
nulmánya szerint a digitalizáció következtében 2022-ig 
nagyjából 75 millió munkahely szűnik meg világszerte.  
A munkaerőpiaci lehetőségek jövőjéről alkotott komor ké-
pet más megvilágításba helyezi a tanulmánynak egy másik 
jóslata, mely szerint a változások 130 milliót is meghaladó 
új munkahelyet hozhatnak létre, amelyek azonban a fo-
lyamatosan megszűnő munkaköröktől eltérő képességeket 
és tudást igényelnek. A Világgazdasági Fórum egy másik, 
rendszeres publikációja – a munkaerőpiacon legértékesebb 
képességek listája – szintén reflektál erre a feltételezésre.  
A következő évek legértékesebb képességei között az érzel-
mi intelligencia, a kreativitás és a rugalmasság is szerepel, 
amelyeket korábban kevésbé tekintettek kulcskompeten-
ciának. Magyarázat a felsorolt készségek felértékelődésére, 
hogy gépek még egy darabig nem, vagy maximum csak 
részben fogják tudni elsajátítani azokat. Meggyőződésem, 
hogy nem versengeni kell a mesterséges intelligenciával, ha-
nem felkészülni az együttműködésre. Azzal, hogy a gépek, 
robotok és a mesterséges intelligencia elvégzi helyettünk a 
rutinfeladatokat, több időnk maradhat folyamataink és kol-
légáink fejlesztésére.

FORRÁSOK

(1) Industry 4.0 Policy Department Economic and 
Scientific Policy, 2016, p. 22-23.

(2) https://m2mzona.hu/gyartas/3-nagy-automatizalasi-
hullamra-keszulhetnek-a-cegek
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A MAGYAR VAS- ÉS AcÉLIPARI EGYESÜLÉS PÁLYÁZATOT hIRDET AZ 

acélipar fiatal innovatív mérnökE Díj 
elnyerésére.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA
Fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az acélkohászat metallurgiai  

és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában

A PÁLYÁZÓK KöRE
a pályázaton részt vehet minden, az mvae valamely tagvállalatánál dolgozó, 35. életévét be nem töltött,  

minimum bsc-szintű mérnöki diplomával rendelkező természetes személy.

A PÁLYÁZAT FORMAI KöVETELMÉNYEI
•	 a	címlap	tartalma:	szerző	neve,	munkahelye,	beosztása,	végzettsége,	dolgozat	címe,	benyújtás	dátuma,
•	 a	pályamű	terjedelme	minimum	10	000	karakter,	maximum	15	000	karakter	lehet
•	 a	pályamű	minimum	3	fejezetet	tartalmazzon	(bevezetés	–	maximum	1	oldal,	tartalmi	rész	–	a	vizsgált	téma	belső,	tartalmi	

tagolódása	szerint	további	fejezetekre	osztható,	összefoglalás/konklúzió),
•	 a	pályaművet	elektronikus	Word-dokumentum	formájában	kérjük	benyújtani,	minden	irányban	2,5	cm-es	margóval,	 

11	pontos	Arial	betűtípussal
•	 a	felhasznált	irodalom	megjelölése,	hivatkozások	az	általános	vonatkozó	szabályok	szerint.

a pályázatokat elektronikus levélben várjuk a weibel.viktoria@mvae.hu e-mail címre.
Benyújtási határidő: 2019. november 22.

Az	MVAE	szakmai	bizottsága	(elnök,	igazgató,	igazgatóhelyettesek)	a	benyújtott	pályázatokat	az	alábbi,	előre	meghatározott	
bírálati	szempontrendszer	szerint	értékeli:
Összesen	szerezhető:	 maximum	100	pont

•	 formai	követelményeknek	való	megfelelés:		 0–20	pont
•	 szakkifejezések	helyes	használata:	 0–10	pont
•	 ábrákból,	diagramokból	levont	következtetések	helytállósága:	 0–20	pont
•	 újszerű	gondolatok,	újszerű	műszaki	megoldások,	javaslatok:	 0–50	pont

A	pályázat	eredményének	kihirdetésére	2019.	december	18-án,	az	MVAE	taggyűlésén	kerül	sor.	

AZ AcÉLIPAR FIATAL INNOVATÍV MÉRNöKE PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
I.	fokozat:		 500 000	Ft
II.	fokozat:		 300 000	Ft
III.	fokozat:		 200 000	Ft

A	Magyar	Acél	szakmai	magazinban	interjút	közlünk	a	nyertesekkel,	 
illetve	lehetőség	nyílik	a	szakmai	publikációk	megjelentetésére	is.	

PÁLYÁZATI FELhÍVÁS
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Október 13-15-e között már tizenkettedik alkalommal 
rendezik meg az Országos Anyagtudományi konferen-
ciát. Az idei rendezvény mottója a „Multidiszciplináris 
anyagtudomány”, helyszíne pedig Balatonkenese lesz. 

Egyaránt hatalmas fejlődésen ment keresztül az első 
konferencia óta eltelt több mint húsz évben az anyagtudo-
mány, az anyagvizsgálat és az anyaginformatika A kutatók 
új szerkezeti anyagokat fejlesztettek a fémhaboktól kezdve 
az intelligens anyagokon keresztül a grafénig, amelyek ma-
napság korábban elképzelhetetlen tulajdonságokat mutat-
nak. Az anyagtudomány feladata ezen anyagok megalkotá-
sa, a gyakorlati szakembereké pedig a kifejlesztett anyagok 
alkalmazása különböző mérnöki szerkezetekben.

Az előző konferenciákhoz hasonlóan az idei rendez-
vénynek is legfőbb célja az, hogy a fémekkel és ötvöze-
tekkel, félvezetőkkel, kerámiákkal és szilikátokkal, poli-
merekkel és kompozitokkal foglalkozó szakemberek és 
kutatócsoportok lehetőséget kapjanak integráló kapcsola-
tok létesítésére, kutatás-fejlesztési eredményeik közreadá-
sára és szakmai tapasztalatcserére.

A konferencián kiemelt hangsúlyt kapnak a szé-
lesebb körben használható, emberközpontú 
anyagok és emberkímélő technológiák 
kifejlesztését szolgáló eljárások, az 
anyaginformatika és a modellezés 
eredményei és alkalmazásai.

A jelenkor anyagtudománya szerteágazó tudomány-
területek együttes munkája révén jött létre. Gondoljunk 
például az orvostechnikai anyagokra, az építészetben al-
kalmazott különleges anyagokra vagy éppen az űrkutatás-
ban hasznosítható eljárásokra. Ezen gondolatok mentén a 
rendezvényt a „Multidiszciplináris anyagtudomány” mot-
tó jegyében hirdették meg a szervezők.

A tudományterület legfrissebb eredményeiről, fonto-
sabb irányairól és az eredmények felhasználásáról szóló 
előadások, valamint poszter-előadások bemutatására is 
lehetőséget kínáló eseményen a legfontosabb hazai tudo-
mányos és oktatási műhelyek, valamint a vállalati szféra 
számos képviselőjének szakemberei jelen lesznek úgy az 
előadók, mint a hallgatóság soraiban.  

A konferencia előadói között az MVAE-tagvállalat  
ISD DUNAFERR Zrt. szakemberei is szerepelnek. Dr. Mu-
csi András, a K+F osztály szakértője Törésvonalak képző-
désének végeselemes modellezése címmel ad elő, Wizner 
Krisztián, a technológiai osztály főmunkatársa pedig 
poszter-előadásokkal lesz jelen a szakmai rendezvényen. 

Dr. Fehér András, a vállalatcsoport nyugalma-
zott mérnöke a Szent Korona mérnöki 

szemmel címmel tart előadást. (Er-
ről a témáról bővebben a Magyar 

Acél 2018 tavaszi lapszámában 
már olvashattak – a szerk.)S
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XII. Országos  
Anyagtudományi 

Konferencia 
Arany fokozatú támogató az MVAE

a KONFErENcIa  

TéMaKörEI:

Klasszikus anyagok  

és technológiák

Speciális anyagok és technológiák

Korszerű anyagkutatási  

és -vizsgálati módszerek

Modellezés és anyaginformatika

Innovatív termékek  

és technológiák
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A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés az idei évben is több 
projektet támogatott a tudomány, a szakmai hagyomány-
őrzés, a kultúra és a sport területén. Az alábbiakban ezek 
közül mutatunk be röviden néhányat.

A Magyar Öntészeti Szövetség gondozásában jelenik 
meg az a kiadvány, amely a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményének ötven-
éves jubileumára készült, és az öntödei gyűjtemény törté-
netét dolgozza fel. Az emlékkönyv létrejöttéhez az MVAE 
támogatása is hozzájárult.

A Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány az MVAE tá-
mogatásával idén ismét megrendezte Dunaújvárosban az 
Acélszobrász Alkotótelepet, nemzetközi szinten is elismert 
képzőművészek részvételével. Négy művész alkothatott a Du-
naferr üzemeiben, a művek alapanyaga ezúttal is az acél volt.

Az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolá-
sáért Alapítvány szervezésében idén is megtartották Mis-
kolcon a hagyományos Fazola Napokat, számos érdekes 
programmal. A térség és a szakma egyik legismertebb ha-
gyományőrző rendezvénye az MVAE támogatásával való-
sult meg, 

A Miskolci Egyetem adott otthont júniusban az  
5. Archeometallurgia Európában nemzetközi szakmai 
kon ferenciának, amelynek megrendezését az MVAE is tá-
mogatta. 

A Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület hagyo-
mányőrző szakosztályának működéséhez is hozzájárult 
idén az Egyesülés, a hagyományos „csilletolás” megrende-
zésének támogatásával.

társadalmi Felelősségvállalás
támogatás hasznos ügyek érdekében

Az európai acélipart az ügyféligények, az iparági fejlesztése-
ket pedig döntően a felhasználók termékminőséggel szem-
ben támasztott fokozódó követelményei, a hatékonyságnö-
velés és a környezetterhelés csökkentésének szükségessége 
vezérlik. A korunk viharos gyorsasággal zajló technológiai 
változásainak keretet adó Ipar 4.0 eszközrendszere ezen 
kihívásokra adhat gazdaságos, fenntartható válaszokat. Az 
új korszak az információtechnológia és az automatizálás 
egyre szorosabb összefonódása által, illetve ezen keresztül 
a gyártási módszerek alapvető megváltozását hozhatja el a 
közeljövőben az acélipar számára is.

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés október 9-én 
megrendezendő Ipar 4.0 tematikájú szimpóziumán neves 
szakemberek osztják meg ágazatunk szereplőivel a min-
dent átható technológiai, társadalmi és gazdasági változás 
hatásairól alkotott víziójukat. A külföldi pilotmegoldások 
mellett hazai iparági mintaprojektek is bemutatásra ke-
rülnek. Workshopunk keretében arra is keressük a választ, 
hogy a hazai acélipar I4.0 törekvéseinek megvalósításához 
milyen hazai és Európai Uniós források állnak rendelke-
zésre. A szimpóziumról részletesen téli lapszámunkban 
olvashatnak majd. 

ipar 4.0 szimpóziumot  
szervez az mvae
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Tankönyvsorozat és az acélt népszerűsítő 

ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésére 

készül a Magyar Vas- és acélipari Egyesülés. 

a tankönyvsorozat első két darabja, valamint 

a Tények az acélról című worldsteel-kiadvány 

magyar változata is elkészül még az idei év 

folyamán.

A műszaki felsőoktatást, s ezen belül is az anyagmérnök-
képzést szeretné támogatni az MVAE azzal, hogy ismert 
szerzők korábban csak elektronikus jegyzet formájában lé-
tezett, illetve újonnan írt tankönyveit nyomtatott formában 
is megjelenteti. A sorozat a tervek szerint hét kötetből áll 
majd, s a tankönyveket térítésmentesen megkapják a Mis-
kolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem anyagmérnök 
hallgatói is. 

A sorozat első da-
rabja Dr. Farkas Ottó A 
nagyolvasztómű című 
munkája. A tankönyv 
a megismerési folya-
mat hatékonyságának 
növelése érdekében a 
komplex nagyolvasz-
tómű technológiai 
folyamatait hordozó 
technikai rendszerek, 
berendezések, illetve 
eszközök ismertetését, 

működését leíró és tárgyaló részek mellett a kapcsoló-
dó üzemi rendszerek, egységek, berendezések, valamint 
a termelési vagy építési folyamat jellemző pillanatainak, 
szakaszainak rajzait, fényképeit, esetenként modelljeit is 
bemutatja. A mindehhez felhasznált, kiterjedt és megje-
lölt forrásmunkák tanulmányozása még tovább erősítheti 
az elmélet és gyakorlat kapcsolatrendszerének elmélyül-
tebb ismeretét.

Dr. Hári László Pá-
colás és horganyzás 
című példatára tizenöt 
fejezetben, fejezeten-
ként tíz-tíz kidolgozott 
példában világítja meg 
és teszi könnyen ért-
hetővé az üzemekben 
előforduló felületkeze-
lési feladatokat, illetve 
azok elméleti alapjait. A 
könyv fejezeteit a szerző 
a címben is említett két 

fő technológiához köthető folyamatok közül választotta, 
melyek az alapanyagokat, a kémiai reakciók alapjait, a re-
akciókinetikát, a hibaszámítást, a környezetvédelmet és a 
műszaki hőtant érintik. 

A worldsteel, a világ acélipari vállalatainak szakmai és 
érdekképviseleti szervezete által megjelentetett Steel Facts 
című ismeretterjesztő kiadvány magyar nyelvű változata 
Tények az acélról címmel készül. A színes, képes, könnyen 
érthető zsebkönyv hasznos információkat, számadatokat, 
tudományos érdekességeket tartalmaz az acélról. A kiad-
ványban a magyar acéliparhoz kapcsolódó tényekről is ol-
vashatnak majd az érdeklődők.

Könyvkiadással segíti  
az MVAE az oktatást 

 és az ismeretterjesztést
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