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VENDÉGSAROK

Az Egyesült Államokban, Madisonban megrendezett ver-
senyt követően a huszonegy éves sportolóra felfigyelt az 
egész világ. Azóta egymást érik a sajtómegkeresések, ko-
moly szponzori ajánlatokat is kapott. Minden bizonnyal 
irigylik tőle néhányan a százezer dolláros pénzdíjat is, bár 

Acélos izmok, 
vasakarat

Augusztus 5-én egy fiatal magyar lány 
fantasztikus teljesítménnyel  

a világ második legfittebb hölgye lett:  
Horváth Laura ezüstérmet 

szerzett az idei CrossFit Games 
világbajnokságon. 
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akik így éreznek, azoknak egészen biztosan fogalmuk sincs 
arról, hogy milyen iszonyatos munkamennyiség van az elért 
siker mögött. Laura pedig ugyanolyan aranyos, nyílt és köz-
vetlen ember maradt, mint bármelyik hétköznapi fiatal lány 
a szomszédból. Csak egy kicsit erősebb…
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Egy pesti edzőteremben találkoztunk, a B’Bros 
CrossFit Laura magyarországi „bázisa”. Az 
utóbbi pár évben itt végzi az edzéseit, kőkemény 
két-három órákat dolgozik, heti tíz-tizenöt 
alkalommal. S hogy mindez hogyan kezdődött?
n A családunk sportos társaság, előre borítékolható volt, 

hogy engem is érdekelni fog a mozgás.  Szüleim mindket-
ten testnevelő tanárok, a sport a mindennapjaink része volt 
már egészen kisgyermek koromtól kezdve. Apukám épített 
egy falmászópályát az iskolában, ahol dolgozott, és anyuval 
ketten délutánonként ott sportoltak. Én gyakorlatilag ott 
nőttem fel, így elsőként a falmászás volt az a sportág, amit 
komolyabban űztem. Nyolctól tizenhat éves koromig volt az 
életem része a falmászás.

Amikor tizenhét éves lettem, akkor jött az életembe a 
CrossFit. A versenyszellem kezdettől megvolt bennem, 
gyakorlatilag minden versenyen elindultam, amin lehetett, 
a szüleim is támogatták a dolgot. Életem első CrossFit ver-
senyére a testvérem nevezett be. Ez egy hazai verseny volt, 
aztán jöttek sorban a külföldi megmérettetések. Motivált, 
hogy 18-19 évesen a 25-30 éves lányok mezőnyében sikerült 
a Top 10-be, vagy olykor dobogóra is kerülnöm. Viszonylag 
hamar egyértelművé vált számomra, hogy ha többet edzek, 
akkor ezek az eredmények még javulhatnak is.

Mennyire volt ismert nálunk  
három-négy éve ez a sportág?
n Gyakorlatilag semennyire. Amikor elkezdtem, még 

egyáltalán nem volt ismert itt Magyarországon, és azt 
mondhatom, hogy még napjainkban is inkább az is-
meretlenek közé tartozik. Bár van már néhány 
funkcionális edzőterem, főként Budapesten, 
de igazából nem terjedt el még nálunk ez a 
sportág. A CrossFit hazája az Egyesült Ál-
lamok, de más európai országokban is jóval 
előrébb tart a sportág fejlődése, mint Ma-
gyarországon. Vannak hazai versenyek is, de 
a színvonal nálunk még nem olyan jó. Itthon 
általában az edzőtermekben rendeznek egy-egy 
versenyt, míg külföldön hatalmas stadionokat bérelnek ki 
és több ezer, vagy akár több tízezer néző kíséri figyelemmel 
a viadalokat. Egészen más a szervezői és a szponzori háttér 
is. Nálunk még nagyon új ez a dolog.

Mennyi időt igényel tőled a CrossFit így, hogy már 
a világ élvonalában jegyzik  a nevedet?
n Még javában gimis voltam, amikor elkezdtem az edzé-

seket, és nem volt rá elég szabadidőm, általában hajnalban 

vagy késő este jutott csak időm edzésre a tanulás mellett. 
Mostanában viszont már abszolút a CrossFitről szól az 
életem, két éve úgymond „főállásban” ezzel foglalkozom. 

Napi két-három edzést csinálok meg, heti hat napon 
át.  Egy-egy edzés két-három órás. Csütörtökön 

van egy aktív pihenőnapom, ami szintén nem 
telik el mozgás nélkül, csak nem a CrossFit-
tel foglalkozom, hanem futok, úszom vagy 
éppen kardiógyakorlatokat végzek. A va-
sárnap a pihenőnapom. Az edzőm, Michelle 

Letendre Kanadában él, így gyakorlatilag 
csak online vagyunk kapcsolatban a hétköz-

napokban. Elektronikusan küldi nekem az edzés-
terveket is, amelyek alapján dolgozom. Szóval ez igazából 
amolyan távedzés.

Akkor nagyon fontos lehet az akaraterő és 
fegyelmezettség, hogy személyes edzői kontroll 
nélkül is maximálisan teljesíts.
n Nincs gondom ezzel, ráadásul itt, a teremben is mindig 

akad edzőpartner, akivel együtt tudok dolgozni. Ez egy ba-
ráti közösség is egyúttal. Egyáltalán nem vagyok magányos, 

Napi  
két-három edzést 

csinálok meg,  
heti hat napon 

át.  
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nagyon sokan és sokat segítenek nekem egy-egy gyakorlat 
tökéletesítésében vagy az új technikák megtanulásában. 
Tényleg szükséges egyfajta önfegyelem és rendszerezett-
ség, de sosem éreztem azt, hogy bármit feláldoznék a sport 
miatt. Nem érzem azt sem, hogy bármiből is kimaradnék 
a rengeteg edzés miatt. Imádom ezt csinálni, ez az életem.

Hogyan épül fel a CrossFit nemzetközi 
versenyrendszere?
n Ez egy magánkézben lévő sportág, nincsen állami szö-

vetség egyik országban sem. A nagyobb versenyek általá-
ban pénzdíjasak, és nevezési díj is van természetesen, ami 
összességében nem elhanyagolható, tekintve, hogy a felju-
tásos rendszer első körének akár több százezer sportoló is 
nekivághat. Maga a versenyrendszer háromszintű: vannak 
az open versenyek, a regionális versenyek, és a világbajnok-
ságot jelentő CrossFit Games. Az open versenyeken tudod 
kvalifikálni magad a regionális fordulóra, és onnan vezet 
az út a világbajnokságra. Nyolc régióra van osztva a világ, 
és minden regionális fordulóból öt férfi és öt nő juthat ki a 
CrossFit Games-re, ami az Államokban egy hatalmas né-
zettségű, rendkívül népszerű rendezvény. Nekem annak 
idején nagy erőt adott, hogy már az első regionális verseny 
után is csupán két helyezés választott el attól, hogy részt ve-
hessek a világbajnokságon.

MI IS az a croSSFIt?
Az Amerikából származó versenysport tulajdonképpen egy 
fitnessrendszer, bár sokak szerint inkább életmód és filozófia. 
Megalapítói Greg Glassman és Lauren Jenai, akik 2000-ben 
hozták létre a sportágat. A legkomplexebb és legmegterhelőbb 
mozgásformákat ötvöző sportág különböző típusú gyakorla-
tokból áll, többek között olimpiai súlyemelésből, dinamikus és 
erőteljes pliometrikus, erőemelő és gimnasztikai gyakorlatok-
ból. Világszerte mintegy tízezer regisztrált CrossFit edzőtermet 
jegyeznek, ezek fele az Egyesült Államokban található. 

A CrossFit gyakorlásához nem szükséges sok felszerelés, sőt 
elvileg eszközök nélkül is elvégezhető egy edzés teremben 
vagy a szabadban is. A professzionális versenyeken azonban 
eszközös gyakorlatokban mérik össze erejüket a versenyzők. 
A felhasznált eszközök között ott van a kettlebell (gömbsúlyzó), 
a medicinlabda, az olimpiai rúd tárcsákkal, a tornászgyűrű, a 
speciális kerékpár, amit kézzel és lábbal egyaránt hajtani kell, 
az ugrókötél vagy a faláda is.

A CrossFit erősíti az állóképességet, növeli a gyorsaságot és az 
általános erőnlétet, fejleszti az egyensúlyt és a hajlékonyságot is. 
Egy edzésen belül mindig többfajta mozgásformát kombinálnak 
a sportolók: tornát, futást, súlyemelést és változatos intenzitású 
anaerob mozgásformákat. Követői azt vallják, hogy a CrossFit 
legnagyobb előnye, hogy segít legyőzni saját magunkat!

Látnivalóan a CrossFit világában az angol  
a munkanyelv, és te tökéletesen beszélsz angolul.
n A nyelvtudásomért édesanyámnak lehetek a leghálá-

sabb, ő volt a családban az, aki nagyon erőltette mindhár-
munk esetében a nyelvtanulást. De szükségem is van rá, egy-
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Acélos kapcsolat:  
Laura egyik támogatója  

egy lengyelországi  
székhelyű cég, a Blachprofil2.  

A vállalkozás többek között 
acélszerkezetű tetőfedő 

rendszereket, homlokzati 
szendvicspaneleket gyárt.  

A nyersanyagokat saját  
Steel Service Centerükben 

dolgozzák fel. 

részt az edzővel való kapcsolattartáshoz, másrészt azért, hogy 
a versenyeken elboldoguljak, és egyáltalán, hogy kommuni-
kálni tudjak bárkivel a sportágban. Viszonylag sok időt töltök 
az USA-ban, ehhez is elengedhetetlen az angol.

Hogyan készültél a világbajnokságra?
n Semmi különös, edzettem, ahogyan szoktam. A vb 

előtt egy hónapra kimentem az edzőmhöz Montrealba és 
együtt készültünk.

A táplálkozásban mennyire igényel speciális 
szabályokat ez a sportág?

n Egy bizonyos szint után csupán csak edzés-
munkával  már nem tudsz többet elérni, hi-

szen egy bizonyos mennyiségnél egysze-
rűen már nem lehet többet edzeni. Így 
a regeneráció és a táplálkozás az, ami 
nagyon sokat számít. Van egy dietetiku-

som, az ő iránymutatása alapján állítom 
össze az étkezéseimet, ő szintén egy ame-

rikai lány. Viszonylag szigorú rendszer szerint 
táplálkozom, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

néha-néha nem engedek meg magamnak egy kis édességet, 
vagy bármit, amit megkívánok.

Van-e olyan nap, amikor egyszerűen nincs kedved 
felkelni és nekiállni a reggeli edzésnek?
n Természetesen van, bár szerencsére nagyon ritkán. 

Azonban olyankor is lejövök a terembe és edzek, nincs 
mese. Hiszen alapvetően imádom ezt az egészet, és tudom, 
hogy miért csinálom, tudom, hogy mik a céljaim. 

Az edzésen és a versenyeken is  különböző  
típusú gyakorlatokat végeztek. Van-e kedvenc és 
olyan, amit egyáltalán nem szeretsz?
n Mindegyiket szeretem, de tényleg! Nagyon szeretem 

az olimpiai súlyemelést, imádok futni is, a falmászás miatt 
nekem jó a húzóerőm és kapaszkodásom, tehát a függesz-
kedéssel járó gyakorlatok sem okoznak problémát. És imá-
dom a gyűrűgyakorlatokat is.

Hogyan épül fel versenyek szempontjából  
az előtted álló év?
n Karácsonykor Dubaiban indulok majd egy versenyen, 

ahol tavaly második lettem. Januárban pedig Miamiban lesz 
szintén egy nagyobb verseny, amin részt veszek, utána pedig 

Imádom ezt 
csinálni,  

ez az életem.

már csak az open és a regionális fordulók, majd a CrossFit 
Games következik ismét. 

A világbajnoki ezüstérem után mi  
a következő lépcsőfok?
n A célom az, hogy ebben az évben egészséges maradjak, 

ne sérüljek meg, és végig tudjam csinálni ugyanazt az edzés-
munkát, mint tavaly. És természetesen az, hogy jövőre ne a 
dobogó második, hanem az első fokára állhassak fel!
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Acél  
A természetben

Betonba zárva vagy önmaga tisztaságában, jól látszódóan vagy láthatatlanul, 
számos helyen találkozunk természetes környezetünkben az acéllal.  

Műszaki építmények, műalkotások nélkülözhetetlen anyaga,  
amely egyrészt szilárd stabilitást ad, máskor súlyos tonnák légies formákba 

való átlényegülését teszi lehetővé. Négy varázslatos hangulatú helyet találtunk 
a Balaton környékén, amelyeket jó szívvel ajánlunk az élménykereső utazók 

figyelmébe a nyári-őszi kirándulások időszakában.  
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az M7-es autópálya viaduktja Magyarország 

leg hosszabb hídja. a Balaton déli partjával pár-

huzamosan, a Somogy megyei zamárdi és Ba-

latonszárszó között fut, Kőröshegy déli szom-

szédságában. a völgyhidat 2007. augusztus 8-án 

adták át a forgalomnak. 

a műtárgy vitathatatlanul egyedülálló mérnöki 

alkotás, melynek építése során csúcstechnoló-

giákat alkalmaztak. a híd és a pálya szerkeze-

tét mindkét végéről indítva, egyszerre építették. 

Ehhez a kiemelkedő műszaki alkotáshoz 18,5 

kilométernyi cölöpre, 26 340 köbméter vasbe-

ton gerendára és 16 620 tonna betonacélra volt 

szükség. a völgyhíd 1872 méter hosszú, legmaga-

sabb pontja a terepszinttől 88 méter, szélessége 

23,80 méter. tizenhat pillére közül a legmagasabb  

79,70 méter, s a legalacsonyabb is 17,70 méter, 

míg a pillérek közti legnagyobb távolság 120 mé-

ter. a hatalmas pillérek külső hossza 13 méter, 

szélességük 5,5 méter, belsejük üreges. Két pil-

lérbe liftet is építettek, ezekre a hídvizsgálatok 

miatt van szükség.

a völgyhíddal együtt átadott 14,2 kilométer 

hosszú autópálya-szakasz a fő híd mellett még 

egy 300 és egy 168 méteres kis völgyhidat is tar-

talmaz. a 2×2 sávos hídon 110 kilométer/órás se-

bességkorlátozás van érvényben, és nincsenek 

leállósávok sem.

KőRöSHEGyI VöLGyHíD
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Sűrű erdő közepén bújik meg a különleges for-

májú, acélszerkezetű kilátó a veszprémi gulya-

dombon. gizella bajor hercegnő emlékét őrzi a 

hely, aki 980 körül született és már gyermekként 

kolostori életre készült, ennek ellenére 996-ban 

összeeskették géza fejedelem fiával, Istvánnal. a 

burgundiai hercegnőnek új hazájában nagy sze-

repe lett a kereszténység és a nyugati kultúra 

terjesztésében: templomokat, kolostorokat alapí-

tott, saját vagyonával és két keze munkájával is 

támogatta a fejlődő magyar egyházszervezetet. 

gizella városa Veszprém volt, sokat tett a telepü-

lés fejlődéséért. Fia, majd férje halála után méltat-

lan és igazságtalan bánásmódban volt része, de 

ezt is türelemmel és alázattal viselte. Végül visz-

szatért Bajorországba, a passaui bencés kolostor 

apátnőjeként halt meg 1059-ben.

a korábban faszerkezetű kilátót 2016-ban egé-

szen az alapoktól acélból építették újjá. alapköre 

8 méter átmérőjű, kilátószintje 17,5, míg a koro-

na legmagasabb pontja 22 méterre van a talaj-

szinttől. a szerkezet teljes egészében üzemi elő-

gyártással, horganyzott acélból épült, felépítése 

a gyártással és szereléssel együtt négy hónapot 

vett igénybe. az 51 tonna össztömegű szerkezet 

1615 darab különböző alkatrészét 7500 darab 

csavar fogja össze.

Különös érdekesség, igazi matematikai bravúr 

a kilátó formája, az algebrai értelemben egyköpe-

nyű forgáshiperboloid. Ezt a másodrendű forgás-

felületet az építészetben gyakorta alkalmazzák 

vegyipari lepárlók, híradástechnikai tornyok épí-

tésénél. Ha távolabbról szemléljük a kilátót, a sze-

műnk töredékidő alatt megszokja a hiperboloid 

szabályát. agyunk a térben az egymás mögött 

lévő egyenesek és pontok sokaságából görbét 

képez, a hiányzó pontokat kiegészíti, így a térgör-

bét valóságnak láttatja. alulról szemlélve a kilá-

tót, csak egyeneseket látunk, a pihenőkről sem 

látunk görbét, csak az egyenesek kereszteződé-

seit, azaz a hiperboloid egy-egy, két egyenes által 

kijelölt pontját. 

GIzELLA KIRáLyNÉ KILáTÓ, 
VESzPRÉM

8



9magyar acél  2018. ŐSZ



JÓzSEF ATTILA-EMLÉKMű, 
BALATONSzáRSzÓ
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a balatoni település neve összefonódik a költőóri-

ás, József attila tragikus halálával, aki szanatóriu-

mi kezelése után, 1937. november elején érkezett 

Szárszóra, az egykori Horváth-panzió épületébe, 

ahol akkoriban nővérei éltek. Itt születtek utolsó 

költeményei: talán eltűnök hirtelen, Karóval jöt-

tél, Ime, hát megleltem hazámat. December 2-án 

meglátogatták barátai, akik megpróbálták felvidí-

tani a költőt. Másnap este a balatonszárszói vas-

útállomáson halálra gázolta egy tehervonat… a 

költőt először a szárszói temetőben temették el, 

majd 1942-ben a budapesti Kerepesi temetőben 

helyezték örök nyugalomra. az egykori panzióban 

1955-ben nyílt meg a József attila életét és pá-

lyáját bemutató kiállítás. a hivatalos József attila 

Emlékmúzeum 1972-től fogadja a látogatókat.

az emlékmúzeumtól nem messze, a költőóriás 

tragikus halálának helyszínével szemben, gyönyö-

rű környezetben, alig pár méterre a Balatontól, a 

tóparti parkban állították fel 1996-ban József at-

tila emlékművét, ortutay tamás szobrászművész 

és Sarkady Mária építész alkotását. az acél sín-

páron álló „szerelvényben” két kerék hatalmas 

tömböt tart, amelyen 5200 bronzbetűből rakta ki 

a szobrász a verssorokat, s mindezt egy kőlappal 

fedte be. a sínek az élet továbbhaladását jelké-

pezik, bár a kő lezárja ezt az utat. aki megáll, és 

kibetűzi az idézeteket, az alkotó életművére, s a 

tragikus emberi sorsra gondol. 

József Attila: Eszmélet 
(részlet)

Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra.

A teherpályaudvaron 
úgy lapultam a fa tövéhez, 
mint egy darab csönd; szürke gyom 
ért számhoz, nyers, különös-édes. 
Holtan lestem az őrt, mit érez, 
s a hallgatag vagónokon 
árnyát, mely ráugrott a fényes, 
harmatos szénre konokon.

Im itt a szenvedés belül, 
ám ott kívül a magyarázat. 
Sebed a világ – ég, hevül 
s te lelkedet érzed, a lázat. 
Rab vagy, amíg a szíved lázad – 
úgy szabadulsz, ha kényedül 
nem raksz magadnak olyan házat, 
melybe háziúr települ.

 (1933-1934 telén)
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a déli part egyik ékessége, sokak kedvelt kirán-

dulóhelye a balatonboglári gömbkilátó. Bár az 

építményt mindenki ezen a néven emlegeti, hiva-

talosan Xantus Jánosról nevezték el. a magyar 

természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar 

tudományos akadémia levelező tagja, növény- és 

állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét. Ő volt a 

Fővárosi Állat- és Növénykert és a Magyar Nem-

zeti Múzeum Néprajzi osztályának első igazgató-

ja, négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz 

ismeretterjesztő írás szerzője. több növény- és 

állatfaj tudományos neve állít emléket Xantusnak.

a Balatonboglár jelképévé vált gömbkilátót az 

1967-es Budapesti Nemzetközi Vásárra készítet-

ték, ahol a belföldi idegenforgalom pavilonja volt. 

a „Magyar atomium” néven is emlegetett szer-

kezet az 1958-as brüsszeli Világkiállítás ihletése 

nyomán épült, Kádár István mérnök tervei alap-

ján. a gömb alakú, 15 méter átmérőjű szerkezetet  

240 darab acél háromszöglemez alkotja. a szer-

kezet geometriai érdekesség, tökéletes forma, 

amely teljesen egyforma méretű, szabályos há-

romszögekből áll. 

a szerkezet borításától megfosztva, a BNV fel-

számolásakor került Balatonboglárra, 1972-ben 

Szabó Kálmán tanácselnök segítségével. Erede-

tileg belső üvegburkolattal ellátva tervezték felál-

lítani, amelybe egy panorámapresszót álmodtak 

meg a település lelkes elöljárói. Megbékélve a 

természeti erők ellenállásával, végül mégis üveg 

nélkül épült fel, kilátó funkcióval. Balatonboglár 

város önkormányzata 2002-ben díszkivilágítással 

látta el a szerkezetet, amely így az éjszakai órák-

ban is varázslatos látványt nyújt, és még a túlsó 

partról is jól látható tájékozódási pont. 2012-ben 

egy helyi vállalkozó felújította a teljes kilátót és a 

belső fapadozatot is acélszerkezetre cserélte.

XANTuS JáNOS KILáTÓ,
BALATONBOGLáR
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Hogyan kezdődött a kapcsolat a vasművel?     
n Bár a gyermekéveimet végigkísérte, az akkori 

léptékkel mérve gigantikus beruházás, még csak látvá-
nyosságként csodáltuk a hatalmas építkezést, amiből a 
gyár és a város is kinőtt. A családunk gyökerei 200 évre 
is visszakereshetők Pentelén, így azt is tudom, hogy 
a felmenőim megélhetését nagyrészt a 
földművesség és az iparosság biztosítot-
ta. Egyik nagyapám például bognár volt, 
kisgyerek koromban sokat sertepertéltem 
a műhelyében, miközben ő gyártotta a 
lovaskocsikhoz a kerekeket, lőcsöket. A 
második szomszédunk pedig kovácsmes-
ter volt, nála szintén sok időt töltöttem, 
bámulva, ahogyan a lovakat patkolja. 
Talán innen gyökerezik a mély szere-
tetem a lovak iránt, kissrác koromban egészen sokáig 
lovaskocsis akartam lenni. Az apai iránymutatás azon-
ban úgy szólt, hogy „a termelésbe menj dolgozni fiam, 
az a biztos megélhetés”. Így jött a kohóipari technikum, 
a mérnöki tanulmányok, aztán a vasmű. Amikor én 
1967-ben elkezdtem a gyárban dolgozni, egyik nagybá-
tyám már gépészmérnökként ott dolgozott, de a három 
testvérem közül egyik sem lett vasműs. 

Úgy tudom a gyárban is első és egyetlen 
munkahelye volt a Nagyolvasztómű, ahol szépen 
rendben végiglépkedte a ranglétrát…
n Majdnem… Az elején volt egy kis kitérő, de így is közel 

négy évtizedet töltöttem el a kohók tövében. Technikusként 
kezdtem 1967-ben, aztán technológus lettem, majd termelés-

előkészítő, művezető, üzemvezető-helyettes, 
majd gazdasági-kereskedelmi vezető. 1998-
ban lettem a Nagyolvasztómű gyárvezetője, és 
ebből a beosztásból jöttem el nyugdíjba 2009-
ben. A pályám során rengetegen segítették a 
munkámat. Nagyon sokat tanultam az olvasz-
tároktól, ugyanúgy, mint a mérnök kollégáktól 
és az engem oktató professzoroktól. Nem tu-
dom felsorolni valamennyiüket, tényleg csak 
néhányukat kiragadva szeretném megemlíteni 

dr. Farkas Ottó, dr. Szabó Zoltán, Pöstényi Balázs, id. Gönc-
zi Pál, Márkus László, Lehoczki József, Rokszin Zoltán, Loy 
Árpád nevét. Tőlük tanultam meg többek között azt, hogy 
magas szintű elméleti ismeretek nélkül nem lehet senki sem 
jó gyakorlati szakember és azt is, hogy a természettudományi 
jelenségeket logikai megközelítéssel értékeljem. Példát mutat-
tak nekem abban is, hogy a jó vezetéshez precizitás, követke-
zetesség és tisztesség szükségeltetik, valamint egy adagnyi jó 

„Néha még álmodom 
a kohóval…”

Portrévázlat Tóth Lászlóról

Tóth László annak idején „helyzeti előnnyel” indult,  
ami vasműs karrierjét illeti, hiszen Dunapentelén látta meg  

a napvilágot 1949-ben, a gyár építése a következő évben kezdődött 
meg. Mintha csak várta volna a kisfiút a vasmű, ám ő azokban  

az években még javában lovaskocsis szeretett volna lenni.  
Aztán mégis megpecsételődött a sorsa azzal, hogy középiskolai  

tanulmányait a Kerpely Antal Kohóipari Technikumban kezdte meg, 
majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi  

Főiskolai Karán a metallurgus üzemmérnöki oklevél következett… 
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értelemben vett szakmai konokság, a célok el-
érése érdekében. Tényleg azt gondolom, hogy 
a lehető legjobb emberekkel voltam körülvéve 
a négy évtized során és ezért a mai napig hálás 
vagyok a sorsnak.

Én pedig azt gondolom, hogy ez 
abszolút kölcsönösen működött. Sok 
szakmai kérdésről beszélgettem a 
kollégáival is, és számomra egyértelmű 
volt, hogy Önt vezetőként nemcsak 
elismerték vagy tisztelték, hanem 
szerették is a munkatársai.
n Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem éreztem ezt 

a szeretetet, és igyekeztem én is a nehéz, embert próbáló 
munkakörülmények között is egyfajta családias légkört te-
remteni a mindennapokban. Aki ismeri a nyersvasgyártás 
,,műfaját”, az tisztában van vele, hogy ez egy kemény terü-
let. Számos munkakörben nehéz fizikai munkát végeznek a 
kollégák, olykor veszélyes és kiszámíthatatlan körülmények 
között. De az irányító munkakörökben is ott van a stressz, 
a felelősség és az állandó rendelkezésre állás. Ide olyan em-
berek kellenek, akik bírják ezeket a kihívásokat. A techno-
lógia adottságaiból kifolyólag a nyersvasgyártásban nem 
is lehet másként dolgozni, csak jól működő csapatban. Ha 
az utánam következő fiatalok szerettek, vagy úgy érezték, 
hogy motiváltam őket, az számomra minden kitüntetésnél 
nagyobb elismerés. Büszke vagyok a még jelenleg is „harco-
ló” kollégákra, hiszen nagyon sok kiváló szakember és ve-
zető van közöttük. Itt is csak néhány nevet említenék: Cseh 
Ferenc, Titz Imre, Kvárik Sándor vagy éppen dr. Móger 

Róbert, aki nemzetközi szinten és a tudo-
mányos életben is elismert szakemberré 
küzdötte magát.

Mennyiben jelentett speciális  
szakmai feladatot a Nagyolvasztómű 
irányítása?
n Ezen a szakterületen szinte minden in-
tézkedésnek, beruházásnak hosszú távú, 
akár tíz-tizenöt évre is kiható következmé-
nyei vannak. Manapság már meghaladja a 
tíz évet egy-egy átépített kohó élettartama, 
amelynek során mindvégig számos folya-

matot kell koordinálnunk. A nyersvasgyártásban olyan ter-
mészeti erők, fizikai törvényszerűségek működnek, amelye-
ket csak folyamatos, erős odafigyeléssel lehet kormányozni. 
A kohót még manapság is „fekete doboznak” tekintik a 
szakmában, hiszen a benne lejátszódó folyamatok egy ré-
szét még mindig nem ismerjük. Viszont a kiszámíthatatlan-
ság ellenére is kordában kell tartani a kohói folyamatokat. 
Ettől is gyönyörű és nehéz a kohász szakma.

Manapság sokat beszélünk az acéliparban az 
innovációról, amelyre a korábbi évtizedekben 
is szükség volt. Melyek voltak azok a fontosabb 
technológiai fejlesztések, amelyek az Ön 
időszakához kötődtek?
n Az elmúlt ötven évben – bár a nyersvasgyártás adott-

ságainál fogva nem változhat olyan gigászi gyorsasággal, 
mint például az informatika – jelentős fejlődés mutatkozott 
ezen a területen is. A főbb jelenségek a világ kohászatában a 

következők voltak: Egyre álta-
lánosabbá vált a zsugorítvány 
mellett a pellet felhasználása 
a kohói betétben és megje-
lentek 100% pellettel dolgozó 
nagyolvasztók is. Terjedt a 
szénhidrogén-befúvás a koksz 
egy részének helyettesítésére. 
A fúvószél-hőmérséklet eme-
lése (1200 C fok fölé is), vala-
mint a fúvószél oxigénnel való 
dúsítása jelentős intenzifikáló 
tényezővé vált. A magas torok-
nyomású üzemvitel továbbfej-
lesztésével egyidejűleg jelentek 
meg a kúp nélküli adagolóbe-
rendezések. Az előbbiből kö-

Lacika, a dunapentelei 
kisgyerek

Hagyományőrző lovasként egy dunaújvárosi szüreti felvonuláson
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vetkezően is fejlődni tudott az elegy-
elosztás, valamint a gázáramlás 
szabályozása a kohóban. Az ércek 
mind jobb előkészítésével javultak a 
ferrumhordozó anyagok metallurgiai 
tulajdonságai. Óriási változás történt 
a felhasznált koksz kohósítási képes-
ségeiben. A 80-as évektől terjed igazán 
a szénporbefúvás, melynek szintén 
kokszhelyettesítő, környezetkímélő és 
intenzifikáló szerepe is van. Megjelen-
tek a réz hűtőlapok a kohó falazatának 
védelmére, az élettartam növelésére. 
A folyamatirányítás, műszerezettség, 
automatizálás jelenlegi szintje nem is 
mérhető az időszak elejéhez. A DUNA-
FERR kohóiban ezen fejlődések jó része 
tetten érhető. Határt szab a felzárkózás-
nak egyes területeken, hogy a mi kohó-
ink kis munkatérfogattal rendelkeznek, 
így nem minden fejlődési elem lehet 
olyan hatékony, mint négyszer-ötször nagyobb társaikban. 

A kohói és zsugorítói betét optimalizálásában azonban 
élen jártunk a környezetünkben, mely tevékenység beruhá-
zási költség nélkül javította a minőséget, növelte a terme-
lést, csökkentette az önköltséget. Ezen munka újszerűségét 
bizonyítja például az is, hogy mi már több éve definiáltuk a 
különböző ércek metallurgiai értékét, amikor ez a fogalom, 
illetve tevékenység feltűnt konferenciákon brazil és ausztrál 
ércimportőrök részéről. Az így kialakított, mind stabilabb 
betétszerkezettel hatékonyabbá tettük a nyersvasgyártás 
részvételét a DUNAFERR eredményességében.

A vasműs pályafutás mellett 
alkalma nyílt nemzetközi 
kitekintésre is a szakmában.
n Már a dunaferres munka révén is sok 
helyre eljutottam a világban, ami legin-
kább arra volt jó, hogy a külföldi szak-
mai tapasztalatokból, amit lehetett, 
itthon hasznosítsunk valamilyen for-
mában. Megfordultam többek között 
Japánban, Kínában, Dél-Afrikában, túl 
az Északi-sarkkörön Svédországban, 
és a környező európai országok szinte 
mindegyikében. A rendszerváltás után 
Brüsszelhez is kötődött sok szakmai út, 
mert a European Commission Rese-
arch Found for Coal and Steel, vagyis 
az Európai Bizottság Szén és Acél Ku-
tatási Alapjának szakértőjeként képvi-
selhettem a magyar acélipart a rangos 
szakmai szervezetben. 

A szakmai hagyományőrzés fontossága sem volt 
elhanyagolható tényező az Ön számára. 
n Ebben a szakmában már évszázadok óta nagyon fonto-

sak a baráti kötődések, összekötnek minket a selmeci hagyo-
mányaink. Több évtizede vagyok tagja az OMBKE helyi szer-
vezetének, igyekszem a mai napig is aktívan részt venni az 
egyesület tevékenységében. Egy ideig elláttam az elnöki teen-
dőket is, de úgy gondoltam, helyesebb, ha a nyugdíjazásom-
mal lemondok erről a posztról is, hiszen egy aktív menedzser, 
az élő vállalati kapcsolatrendszere által sokkal többet tehet a 
közösségért, sokkal több erőforrást képes mozgósítani. 

Kilenc éve éli a nyug díjasok 
életét. Adódik  a kérdés: 
hogyan telnek a napok, 
mivel tölti az idejét?
n Nos, erre nehéz röviden 
válaszolni, hiszen néha úgy 
érzem, hogy legalább olyan 
szoros a beosztásom, mint 
annak idején, vasműs ko-
romban… Sok munka adó-
dik a ház körül, ahol a fele-
ségemmel élünk. Sajnos nem 
született gyermekünk, így 
keresztgyermekeinkkel, ke-
resztunokáinkkal és a népes 

NéVJEgy 
1974 metallurgus üzemmérnök 
(NME-DFK)

1977 Kiváló Ifjú Mérnök

1989 mérnök-közgazdász (NME)

1998-2009 gyárvezető, ISD Duna-
ferr Zrt. Nagyolvasztómű

2007-2010 elnök, Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület (OMBKE) dunaújvárosi 
szervezete

2005-2010 szakmai bizottsági tag, 
European Commission Research 
Found for Coal and Steel (RFCS) 

2005 Szent Borbála-emlékérem

2008 Borovszky-díj

2010 az ISD DUNAFERR Zrt. Főta-
nácsosa

Vasműs kollégák társaságában: a sajnos már elhunyt Csinády Gábor, Tóth László, Józsa Róbert, 
Bánhegyesi Attila és Lontai Attila egy évzáró rendezvényen
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kertben és a horgásztanyánkon is, néha horgászni is ma-
rad időm. Ha jól belegondolok, tulajdonképpen „hajóska-
pitány” is vagyok: van egy motorosom a Dunán, ez már a 
harmadik kishajó az életemben, igazán ügyes, technikás 
járgány. Ha jut idő rá, hogy elmenjünk vele egy-egy útra, 
az maga a tökéletes kikapcsolódás. Emellett viszonylag 
sokat utazunk a feleségemmel, mindketten szeretünk új 
tájakat felfedezni. Rendszeresen találkozom a régi munka-
társakkal, barátokkal is, egy évben négyszer-ötször közös, 
családos programot is szervezünk. Sokszor keresnek még 
a „fiúk”, a volt kohós kollégák, jólesik, hogy nem felejtet-
tek el. Amennyire tudom, igyekszem figyelemmel kísérni 
a gyár sorsát, és néha még álmodom a kohóval...

családunk összes gyermekével kárpótoljuk magunkat, 
rájuk nem sajnálom az időt. Van két kutyánk is, egy gyö-
nyörű kuvaszpár, Basa és Csenge, akik szintén sok törő-
dést igényelnek. Nem hagy nyugodni az elesett, eldobott 
állatok sorsa sem, ezért rendszeresen segítem a városban 
az Első Magyar Állatjogi Alapítvány munkáját. Nem va-
gyok ugyan a szervezet hivatalos önkéntese, de jó érzés 
arra gondolni, hogy harmincvalahány mentett állat már 
az általam épített kutyaházakban aludhat. Dolgozgatok a Basa és Csenge is egész embert igényel

Kínában, a Tiltott Város csodáit szemlélve

Japán projektvezető kollégájával, a minőségjavítást  
és energiamegtakarítást eredményező zsugorítóműi  
begyújtókemence beruházásán
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Nem volt nehéz meggyőzni az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztály dunaújvá-
rosi szervezetének tagjait, hogy vegyenek részt a július kö-
zepére meghirdetett társadalmi munkában. Az első híradá-
sok nyomán a dunaferres létesítményi tűzoltóság vezetője 
és munkatársai is csatlakoztak a takarítási és parkrendezési 
munkákhoz, így több mint harminc résztvevő munkájának 
eredményeként látványos javulást tapasztalhat az, aki a gyár 
főkapujához közeli erdőszakaszon közlekedik.

SzEMÉTSzEDÉS, TEREPRENDEzÉS 
– öNKÉNTESEN
Rengeteg szemetet összeszedtek az önkéntesek, majd az alj-
növényzettől és a cserjéktől tisztították meg a területet. A 
tervek között szerepel a gyűjtemény bővítése is, hiszen sok 
fejlesztés volt már a gyárban, a feleslegessé vált eszközök és 
gépelemek közül a legérdekesebb darabok ide kerülhetné-
nek.

Az OMBKE helyi szervezetében Józsa Ró-
bert elnöksége alatt merült fel az ipari skan-
zen rendbetételének gondolata:

– Egyik nyugdíjas egyesületi tagunk, 
Bánhegyesi Attila közvetítette felénk, hogy 

több egykori kollégája szólt neki az itteni állapotokról. Va-
laki még az internetre is feltette a képeket, aminek nagy 

Megújul a vasműs 
ipari skanzen

Szakmatörténeti értékmentés

Nyugdíjas vasműs mérnökök felvetésére,  

az oMBKE pártfogásával, az ISD DUNaFErr  

és az MVaE támogatásával megújul 

Dunaújvárosban a vasműs gyártörténeti 

gyűjtemény 1989 szeptemberében átadott 

Szabadtéri Kiállítása. 
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visszhangja lett: felháborodást keltett. Ekkor gondoltuk úgy, 
hogy az egyesület tevőlegesen vállaljon szerepet a helyreállí-
tásban. Egy bejárást tartottunk és felmértük a kiállított tár-
gyak, berendezések állapotát. Majd a gyárból hívtunk kivi-
telezőket, akik árajánlatokat adtak. Megkerestük a Magyar 
Vas- és Acélipari Egyesülés és a gyár humán vezetését, hogy 
egy közös projekt keretében, az ő anyagi támogatásukkal 
rekonstruáljuk az eredeti állapotot. A mai napon az egye-
sület tagsága társadalmi munkában állítja helyre a kiállított 
tárgyak környezetét. Jó látni, hogy az egyesületi tagok erre 
is megmozdíthatók!

VISSzAADNI A KIáLLíTáS 
MÉLTÓSáGáT
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az 
OMBKE helyi szervezetének elnöke, Cseh Ferenc számára 
nem volt kérdés, hogy élére álljon az ipari skanzen helyre-
állításának:  

– Szeretnénk visszaadni a szabadtéri ki-
állítás eredeti méltóságát, jó hírnevét. Több-
ször körbejártuk a területet, felmértük az 
állapotát, megnéztük a lehetőségeket, kal-
kulációkat végeztünk a megtisztítására, fes-

tésére és megnyitására. Ezekből a kalkulációkból látszott, 
hogy összefogással megvalósulhat a helyreállítás. Bízunk 
abban, hogy a fiatalokkal ezen keresztül is megismertethet-
jük a múltat, hiszen a területen a DUNAFERR történetének 
olyan gépei, berendezései, gépalkatrészei láthatók, amelyek 
a korábbi technológiák alapberendezései voltak. 

Ami pedig a továbbiakat illeti, a kiállítás bejáratához is-
mét felállítunk egy tájékoztató táblát, amelyen feltüntetjük 
a műtárgyak neveit, elhelyezkedését. A műtárgyakra már 
csak számokat helyezünk. A gyomirtást követően, kőzúza-
lék-takarással vesszük körbe a gépeket. Amikor minden-
nel elkészültünk, tervezünk egy bejárást, s akkor már lesz 
okunk az ünneplésre.

Szilasi János, a Dunaferr Létesítményi 
Tűzoltóság parancsnoka annak idején, a 
Dunaferr iskola villamos tagozatának diák-
jaként részt vett a szabadtéri kiállítás világí-
tási rendszerének kiépítésében. Egy híradós 

kollégát hagytak bent a laktanyában, a többiek mind kivo-
nultak dolgozni: 

– Többünkhöz közel áll ez a kiállítás. Egy nyári gyakorlat 
során mi fektettük le a villamos kábeleket és állítottuk fel a 
kandelábereket az ünnepélyes átadást megelőzően. Jól em-

lékszem, hogy a munkánk elismeréseként egynapos kirán-
dulásban részesültünk. Most viszont sajnálattal láttuk, hogy 
nem arra használták ezt az erdőszakaszt, amire eredetileg 
szánták. Gallyazással, aljnövénytisztítással segítünk, de na-
gyon szívesen veszünk részt majd a festési munkákban is. Bí-
zunk benne, ha rendben lesz a terület, akkor a DUNAFERR 
dolgozói is szívesebben mennek majd erre hazafelé. 

Az OMBKE Vaskohászati Szakosztályá-
nak elnöke, Bocz András is megerősítette, 
hogy soha nem látott aktivitást tapasztalt a 
tagok részéről: 

– Egy klubdélután keretében sem jön ösz-
sze nagyobb létszám, mint a mai programon, nem beszél-
ve az ipartörténeti jelentőségéről, ami a vállalat múltjához 
kapcsolódik. Jó lenne hasonló állapotban látni ezeket a be-
rendezéseket, mint amikor ide kiállították őket. Ez a mosta-
ni munka másoknak is fölhívja a figyelmét ezen értékekre: 
hátha mások is kedvet kapnak ehhez a tevékenységhez. Itt 
most együtt van a szakma és a hagyomány, mindkettő sar-
kalatos az egyesületünk életében.

A munkaterületen dolgozók között ott 
volt dr. Móger Róbert, a Magyar Vas- és Acél-
ipari Egyesülés igazgatója is.

– Vasműs szakemberként, OMBKE-tag-
ként és kohászként egyaránt fontos volt 

számomra, hogy részt vegyek a közös munkában. Nagyon 
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fontosnak tartom, hogy megőrizzük a szakmánk egyre fo-
gyatkozó tárgyi emlékeit, közös múltunk darabjait. Annál 
is inkább, hiszen az automatizálás, a digitalizáció, a ro-
botika fejlődésével az acélipar is teljesen átalakul, a fiatal 
kollégák számára már szinte hihetetlen, hogy a kiállított 
tárgyak némelyikét néhány évtizede még a napi termelés-
ben használták. Keressük a lehetőségét annak is, hogy a 
terület rendbetételét követő felújítási munkálatokhoz az 
MVAE milyen formában tud segítséget nyújtani, az anyagi 
lehetőségeink függvényében. 

HáROM ÉVTIzEDES MúLT
A Gyártörténeti Gyűjtemény Szabadtéri Kiállítását 1989. 
szeptember 16-án ünnepélyes külsőségek között adták 
át „A bányászati és kohászati ipar műemlékeinek 
és szobrainak számbavétele és megmentése” című 
kétnapos szeminárium keretében. 

A speciális tárlattal kapcsolatos elképzelések az ómassai 
és paksi szabadtéri kiállítások megtekintése után, 
1984-ben körvonalazódtak. A tervek megvalósításához 
szükségessé vált a vasmű melletti védőerdősáv kis 
részének parkerdővé alakítása, sétányok létesítése. 
A szabadtéri kiállításon a műszaki tárgyakat 1985-
ben ideiglenes jelleggel helyezték el. A kiállítás 
továbbfejlesztésének gondolata 1987-ben vetődött fel, 
amit a vállalatvezetés 1988 decemberében jóváhagyott.

Az 1989-es avatás az alábbi műtárgyegyüttest 
tartalmazta: kisvasúti dízelmozdony, pörgőszekrény, 
távműködtetésű, elektromos meghajtású gázszelep, 
gőzzel működtetett Worthington-szivattyú, hajtómű-
fogaskerék, görgős melegegyengető, dugattyús légsűrítő, 
rövid és hosszú kardántengely, 2000 kg-os légkalapács, 
szénőrlő malom, előlemez végvágó olló, öntőkocsi 
öntőtáblákkal és kokillákkal.
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Ifj. Koffán Károlyt tanárként is jól ismerték a városban, 
többek között a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Du-
naújvárosi Főiskola Kara diákjainak tárgyvezető tanárként 
oktatta a geometriát. A fiatal mérnökök generációinak a 
szakmai ismeretek mellett olyasfajta világlátást és esztéti-
kai érzéket próbált átadni, amely hozzásegítette őket, hogy 
műszaki értelmiségiként a szakmaiságnál tágabb látókörrel 
és nyitottsággal szemléljék a világ történéseit. A művészpár 
gazdag életpályáját remek alkotások és kiállítások, képző-
művészeti események sora fémjelezte.

 A Dunai Vasmű hosszú időn át komoly szerepet vállalt 
a helyi képzőművészeti mecenatúrában, a hatvanas évek-
től a kétezres évekig számos művésszel álltak szerződéses 
kapcsolatban. A vállalat anyagi támogatásáért „cserébe” 
színvonalas alkotásokkal gazdagodott 
a vasmű gyűjteménye. Cyránski Má-
ria volt a támogatott művészek egyike. 
Számos kisplasztikát készített külön-
böző jubileumi alkalmakhoz kötődően 
a gyár számára, amellett, hogy közté-
ri szobrai, és kisebb méretű alkotásai, 
plasztikái születtek meg sorra egymás 
után. Szoborportréban formázta meg 
a vasmű legendás vezérigazgatóját, 
Borovszky Ambrust, de készített szob-
rot a Miskolci Egyetem neves profesz-
szorairól is. Talán legismertebb mun-
kái jellegzetes nőalakjai: légies, kecses, 
gyönyörű nők. Önmaga is kivételes nő 
volt: fenséges megjelenése, emberi tar-
tása, a kritikus szókimondása mellett 
párhuzamosan jelen lévő mély érzé-
kenysége révén egészen varázslatos személyiségként ha-
gyott nyomot bárkiben, aki kapcsolatba került vele.

Cyra, ahogyan mindenki ismerte a városban, hetven-
nyolc éves korában, idén április 13-án elhunyt. A városhoz 

és a gyárhoz való kötődését leghitelesebben férfe, ifj. Koffán 
Károly írása mutatja meg:

 „Már főiskolai éveiben megmutatkozik különös érdeklő-
dése az emberi alak iránt. A figuratív tanulmányban nem 
csupán a később elfelejtendőt látja, a formai rutin megszerzé-
sét, hanem lelki tréninget, a modelljeivel való elmélyült meg-
értésre. Felfogása szerint nem annyira a mozgás, mint inkább 
a plasztikai tömeg érdekli. A belső hangokra figyelő vegetatív 
létezés. 

Dunaújvárosban szerepet vállal az utánpótlás, a szabad-
iskolai művésznevelésben, a „Munkácsy Mihály” képzőmű-
vészeti kör vezetésével. A város köztereinek emberközelibbé 
tételéhez felajánlja diplomamunkáját, a „Hajnal” című akt-
szobrot. Hangvételében, példaképei között Ferenczi Béni és 

Aristide Maillol szobrászatához ha-
sonlóan, témája mégsem a „rajtaka-
pott meztelenség” frivol bemutatója, 
hanem az emberi méltóság megfogal-
mazása.

1965-ben a művészeti élet kibonta-
kozásának legfőbb gátja volt, hogy a 
korábban ide telepített művészek közt 
nem volt egyértelműen fontos az ún. 
közönséggel rendszeres kapcsolatot 
tartani. Ennek egyik oka volt, hogy 
kevesen voltak, többnyire a megél-
hetést adó, tanári munkájuk mellett 
dolgozhattak csak – így még kollektív 
tárlatot is nehéz összehozni –, a város-
lakók pedig igen sok helyről verbuvá-
lódván, nem képviseltek jellegzetes irá-
nyú kulturális érdeklődést. Felismerve 

egy kiállítás-sorozat megindításának szükségességét, férjével 
a kiállítás-pártiakhoz csatlakozott. Így állásfoglalásukkal 
1966-ban létre is jött, az immár 52. évébe lépett, egyre gazda-
gabb kiállítás-sor. A létszámbeli és minőségi gazdagodáshoz 

Egy NŐ öröksége
Cyránski Mária szobrászművész kincsei

A hatvanas évek közepén a pentelei fennsíkra épített új iparvárosba  
fiatal művészházaspár érkezett: ifj. Koffán Károly festőművész és felesége,  

Cyránski Mária szobrászművész. Gyökeret eresztettek a gyökértelen településen,  
s a későbbi évtizedekben munkásságuk meghatározóvá vált  

Dunaújváros fejlődő kulturális életében. 
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A gyönyörű fiatal lány: Cyránski Mária
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Ifj. Koffán Károly dr. Szabó Ferenc mellszobrával

döntően járult hozzá a Munkácsy Körben nevelődött, innen 
indított, fiatal művésztársadalom. Magával hozva immár 
egy sajátosan dunaújvárosi kulturális identitás kialakulását.  
A Cyránski-életmű története épp ezáltal lett sajátosan duna-
újvárosi.”

A gazdag Cyránski-életművet jelenleg férje gondoz-
za. Dunaföldvári műterem-otthonában látogattuk meg a 
művészt, aki elmesélte, hogy felesége utolsó munkáinak 
egyike szintén a városhoz és a vasműhöz kötődő alkotás: 
dr. Szabó Ferenc egykori vezérigazgató mellszobra. A fes-
tőművész reméli, hogy a gipszmintában elkészült szobor 
végleges formájában, bronzba öntve méltó helyre kerülhet 
a jövőben.
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„Ha nem méred,  
nem tudod menedzselni.  
Ha nem tudod menedzselni, 
nem leszel képes fejleszteni.” 

(Peter Ferdinand Drucker 
 író, menedzsment-tanácsadó)

Általánosságban elmondható, hogy az európai acélipart az 
ügyféligények, az iparági fejlesztéseket pedig döntően a fel-
használók termékminőséggel szemben támasztott fokozódó 
követelményei, a hatékonyságnövelés és a környezetterhelés 
csökkentésének szükségessége vezérlik. A korunk technológiai 
változásainak keretet adó Ipar 4.0 eszközrendszere főleg az em-
lített területeken lehet hasznunkra, annak ellenére, hogy – vall-
juk be – pillanatnyilag még meglehetősen ködös kifejezésnek 
számít. Az új korszak az információtechnológia és az automa-
tizálás egyre szorosabb összefonódása által, illetve ezen keresz-

tül a gyártási módszerek alapvető megváltozását hozhatja el 
a közeljövőben a nehézipar számára is. A 4. ipari forradalom 
kifejezéssel a kohászattal kapcsolatban a közelmúltban a leg-
gyakrabban olyan kontextusban találkozhatunk, mint amely-
nek a gazdasági előnyei pillanatnyilag még nem tisztázottak, 
ezzel együtt gyakran elhangzik vele kapcsolatban az is, hogy 
„aki kimarad, az lemarad”. Éppen ezért félő, hogy a követke-
ző évtizedekben nem feltétlenül csak örömteli pillanatokat fog 
okozni az iparág főleg szerényebb fejlesztési forrásokkal ren-
delkező szereplői számára az új korszak.

IpAR 4.0 MEGOLDÁSOK 
AZ ACéLKOhÁSZAtBAN

TELJESíTMÉNyOPTIMALIzáLáS, PROFITMAXIMALIzáLáS, INNOVáCIÓ

Cikkünkben röviden áttekintjük, hogyan jutottunk el  
a gőzgéptől a mesterséges intelligenciáig.  

Megpróbáljuk tisztázni az Ipar 4.0 legfontosabb alapfogalmait,  
majd néhány már működő acélipari alkalmazást mutatunk be.  

Végül felhívjuk a figyelmet néhány rejtett veszélyre is,  
melyek csapdájába könnyedén belesétálhatunk,  

ha nem kellő körültekintéssel invesztálunk I4.0 megoldásokba.
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HONNAN INDuLTuNK?
Az egyes ipari forradalmak kezdeti időpontját és a hoz-
zájuk köthető meghatározó találmányokat/eseményeket 
a fellelhető irodalmi források részben különbözőképpen 
mutatják be. Néhány esetben még abban sem minden szer-
ző ért egyet, hogy tulajdonképpen hány, úgynevezett ipa-
ri forradalom előzte meg a jelenben viharos gyorsasággal 
zajló, mindent átható technológiai, társadalmi és gazdasági 
változást. A széles körben elfogadott elméletek szerint az 
1. ipari forradalom az első mechanikus szövőgép 1784-es 
megjelenésével vette kezdetét, majd a víz- és gőzenergiával 
hajtott egyéb mechanikus gyártóberendezések elterjedésé-
vel teljesedett ki a 18. század végén. A 2. ipari forradalmat 
gyakran az ipari forradalom második hullámának is hívják, 
mert nem világos a technológiai és a társadalmi törésvonal 
közöttük. Leggyakrabban az összeszerelő sorok, a tömeg-
termelés megjelenésével, valamint az elektromos áram ipari 
felhasználásának elterjedésével azonosítják. Talán kevésbé 
ismert, hogy az első összeszerelő sor nem Henry Ford nevé-
hez fűződik, sőt sokkal inkább „szétszerelő sornak” hívhat-
nánk. Az 1870-es évektől az amerikai Cincinnatiben mű-
ködő vágóhidak tekinthetők az első olyan üzemeknek, ahol 
az egyes, statikus pozíciót elfoglaló munkásoknak adott fel-
adatuk volt az előttük elhaladó, egysínű kocsikra függesztett 
„darabok” feldolgozása során. Erre az időszakra tehető az 
is, hogy az öntött- vagy kovácsolt vasat fokozatosan a sok 
tekintetben kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező acél 
váltotta fel. Az olcsó, tömeges acéltermelés a második ipari 
forradalom vezető ágazata, megteremtése már tudatos kí-
sérletezés, a tudomány hasznosításának eredménye volt. 

A 3. ipari forradalom az 1970-es évek elejére datálható, 
az első PLC-k ipari alkalmazásával, valamint egyéb elektro-
nikai és IT-eszközök felhasználásával az automatizált gyár-
tást hozta el az ipar majdnem minden területére. Az Ipar 3.5 
hibrid koncepció nem is feltétlenül egy korszakhatárt jelöl, 
hanem elsősorban a fejlődő gazdaságok számára jelenthet 
alternatívát a jelenben az Ipar 4.0 meglehetősen költséges 
keretrendszerével szemben, egyesítve a 3. és a 4. ipari forra-
dalom legfontosabb vívmányait. A 4. ipari forradalom nap-
jainkban is zajlik, a kiberfizikai rendszerek és a mesterséges 
intelligencia-alkalmazások elterjedése jellemzi. 

üDVözöLJüK Az OKOSGyáRBAN!

A következőkben tekintsük át a 4. ipari forradalom esz-
közrendszerének legfontosabb elemeit, azok kapcsolódási 
pontjait, tartózkodva az unalmas definíciók egysíkú felso-
rolásától.

Az európai acélipar hagyományosan nagy innovációs po-
tenciálja biztosítékot jelent arra, hogy az ágazat vezető sze-
repet fog betölteni az intelligens termelésben. Az acélipar 
szempontjából az I4.0 tulajdonképpen szinte a teljes verti-
kum tekintetében autonóm gyártást eredményez majd. Az 
úgynevezett kiberfizikai rendszerek (CPS) egy olyan világot 
hoznak létre, amelyben a szoftverek és a hardverek (fizikai 
alkatrészek) integrált egésszé olvadnak össze. Az emberek, a 
termékek és a termelőeszközök kiberfizikai rendszerei teljes 
mértékben kapcsolódnak egymáshoz a tárgyak internetén 
(IoT) keresztül. Szenzorok ezrei gyűjtenek össze olyan nagy 
mennyiségű adatot (big data), ami az emberek számára szinte 
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már kezelhetetlen. Ezt a felhőben tárolt (cloud computing) 
nagy mennyiségű adatot mesterséges intelligencia (MI) értel-
mezi, mintázatokat keres prekoncepciók nélkül(!) – aminek 
köszönhetően ne legyenek illúzióink, általában talál is. 

A tapasztalatokból a rendszer tanul, tudást generál (deep 
learning), ami alapján képes lesz önállóan dönteni – gon-
doljunk csak az e-mail-fiókunk spamszűrőjére. A rendszer 
nem csupán betanulja a mintákat, hanem képes lesz ezek 
alapján olyan általánosításra, ami alapján – a tanulási sza-
kasz végeztével – előre ismeretlen, új adatokra vonatkozólag 
is helyes döntéseket tud hozni. Ezzel a rendszer tulajdon-
képpen önállóan végzi a gyártósorok optimalizálását (M2M 
– machine to machine), szinergiákat teremt a teljes verti-
kumban. Üdvözüljük az okosgyárban!

Fontos, hogy ne úgy tekintsünk az öntanuló rendszerek-
re, a mesterséges intelligenciára, mint valamiféle potenciális 
veszélyforrásra, hanem egy olyan eszközként, ami nálunk 
hatékonyabban képes megoldani olyan problémákat, ame-
lyek hátterében az emberi elme, de a hagyományos mate-
matikai statisztikai módszerek számára is már-már kezel-
hetetlenül sok változó, illetve azok egymásra hatása van 
befolyással. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen területeken 
lehet hasznunkra a kohászatban a mesterséges intelligencia, 
a gépi tanulás? A válasz viszonylag egyszerű, a teljes acélipa-
ri ellátási láncban, valamint a termék- és minőségfejlesztés, 
a folyamatoptimalizálás szinte minden területén, az alap-
anyag-beszerzéstől a késztermékekkel kapcsolatos logiszti-
kai feladatokig.  

TAPASzTALATOK  
Az EGyESüLT áLLAMOKBÓL 
A továbbiakban bemutatandó MI-alkalmazási példák nagy-
részt az amerikai Arkansas államban található, 2014-ben in-
dított Big River Steel-nél már működő megoldások. A cég 
egyébként technológiai vállalatként aposztrofálja magát, 
ahogy az a mottójukból is kiderül: „az csak úgy megtör-
tént, hogy éppen acélt gyártunk”. Nem mellesleg évi mint-
egy 1,5 millió tonnát, a jelenleg elérhető legmodernebb 
metallurgiai (EAF-RH Ruhrstahl Heraeus vákuumozó) és 
továbbfeldolgozó technológiák alkalmazásával.

•	 Az acélkereslet előrejelzése – A tőkeigényes beruházá-
sok jól átgondolt stratégia mentén kell, hogy megva-
lósuljanak annak érdekében, hogy a vállalat gazdasá-
gos működése biztosított legyen. Ennek érdekében 
pontosan ismernünk kell, illetve nagy pontossággal 
előre kell tudnunk jelezni az acéltermékek iránti ke-
resletet. Ehhez olyan gépi tanulási modelleket alkal-
mazhatunk, amelyek elemzik a makroökonómiai, 
a historikus acélkeresleti, a nagyfogyasztó iparágak 
(építőipar, gépjárműipar, olaj- és földgázipar, gépipar) 
tevékenységének adatait és ezek alapján előrejelzése-
ket készítenek.

•	 A beszerzés és készletgazdálkodás optimalizálása – Az 
alapanyagok beszerzése az acéliparban a termék-elő-
állítás teljes költségének nagyon jelentős részét teszi 
ki. Az árak alakulásán kívül az olyan alapanyagok, 
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mint például az acélhulladék rendelkezésre állása is 
fontos információ a vállalatirányítás számára. Az MI-
alkalmazások a hozzáférhető adatok elemzésével ezen 
a területen is jelentősen javíthatják a társaságok ered-
ményeit. 

•	 A gyártásütemezés optimalizálása – Az olyan iparágak 
számára, ahol az egyik legfontosabb input a villamos 
energia (pl. EAF-acélgyártás), rendkívül fontos, hogy 
megbízható modellek maximalizálják a csúcsidősza-
kon kívüli elektromos energiafelhasználást, ezzel mi-
nimalizálva az energiaköltségeket.

•	 Az üzemidő-kihasználás javítása – Minden kohásza-
ti üzemben előfordulnak nem tervezett események, 
mint például egy üstlyukadás, vagy gyártásközi selejt 
keletkezése a meleghengermű készsorán. Ezek az ese-
mények azon kívül, hogy a termelés sokszor hosszabb 
idejű leállását okozzák, költségesek és veszélyesek. Az 
MI-alkalmazások képesek lehetnek megjósolni, hogy 
az ilyen események bekövetkezésének a valószínűsé-
ge mikor a legmagasabb, ezzel még a bekövetkezésük 
előtt beavatkozhatunk, minimalizálva a hasonló ese-
tek előfordulását.

•	 A prediktív karbantartás (TPM) hatékonyságának ja-
vítása – Nagyszámú, bonyolult és általában a nap 24 
órájában termelő berendezések esetén a költségek, a 
meghibásodás valószínűsége és a termelési időkiesés 
szempontjából optimális karbantartási periódusok 
meghatározásában is komoly segítségünkre lehet a 
mesterséges intelligencia.

•	 A kiszállítás optimalizálása – Az olyan cégek, mint 
például az Amazon, régóta dolgoznak a kiszállítá-
sok optimalizálásán, az acélgyárakra ez jelenleg még 

kevésbé jellemző. Az MI-alkalmazások segítségével, 
együttműködve a vevőkkel és a szállítókkal, minima-
lizálhatjuk a raktározási és szállítási költségeket, ill. a 
just in time rendszerben dolgozó vevőink igényeit is 
magasabb szinten elégíthetjük ki, a kiszállítási időab-
lak optimalizálásával.

•	 A munkabiztonság javítása – A rendkívül veszélyes 
munkakörnyezetben dolgozók biztonságát drámai 
módon javíthatják a munkások pozícióját nyomon 
követő vagy életjeleiket monitorozó, hálózatba kap-
csolt eszközök. Alkalmazásukkal elkerülhetők az 
anyagmozgatás közben előforduló súlyos munkabal-
esetek, segítségükkel szükség esetén automatikusan 
leállíthatók a gyártóberendezések, egy gázmérgezés 
esetén például azonnal elindulhat a mentőegység a 
baleset helyszínére, de a rendszerbe kapcsolt eszkö-
zök a hasonló esetek megelőzésében is segítségünkre 
lehetnek. Ezenkívül gondoljuk csak bele, hogy a ke-
letkező adatok milyen hasznosak lehetnek a LEAN-
szakemberek számára. Ilyen eszközök alkalmazása 
természetesen csak komolyan átgondolt szabályozá-
si környezetben működhet úgy, hogy személyiségi, 
adatvédelmi jogok ne sérüljenek.

A bemutatott alkalmazásokkal a vállalatok javíthatják 
működési eredményeiket, azonban a legértékesebb elő-
nyök kétségtelenül ezek integrálásából származnak majd. 
És máris eljutottunk az I4.0 alkalmazások csúcsához, az 
úgynevezett end to end optimalizáláshoz, a teljesítmény- és 
a profitmaximalizálás várhatóan leghatékonyabb eszközé-
hez. Mindez persze csak akkor működhet, ha a különböző 
szervezeti egységeken belül keletkező adatok tökéletesen 
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transzparensek. Ennek biztosítása a vállalat menedzsmentje 
számára általában komoly kihívást jelent.

REJTőzKöDő KOCKázATOK

Végül nézzük azokat a rejtett veszélyeket, amelyeket az Ipar 
4.0 megoldások alkalmazása tartogat számunkra, ha nem 
kellő körültekintéssel járunk el bevezetésükkor. Ahogy az 
említett eszközök és szoftverek egyre olcsóbbá és hatéko-
nyabbá válnak, mind több gyártó belesétálhat az elveszte-
getett pénz, idő és erőforrások csapdájába akkor, ha nem 
a működésük leginkább problémás területeire koncentrál-
nak. Azért, hogy ezt elkerülhessük, az új technológiák beve-
zetésekor az alábbiakat érdemes rendkívül körültekintően 
mérlegelnünk:

•	 Ne felejtsük a 80/20-as szabályt! Az Ipar 4.0 techno-
lógiákba fektető vállalatok hajlamosak figyelmen kí-
vül hagyni azt az általános érvényű szabályt, hogy az 
elérhető profittöbblet 80%-a a problémák 20%-ának 
megoldásából származik. Tehát fontos, hogy a ren-
delkezésünkre álló erőforrásokat olyan megoldások 
bevezetésére fordítsuk, amelyek a legígéretesebbek a 
megtérülés szempontjából. 

•	 Ne hozzunk létre digitális hulladékot! A vállalatok gyak-
ran válogatás nélkül csúcstechnológiát alkalmaznak a 
– LEAN-terminológia szerint – nem értékteremtő fo-
lyamatok lépéseinek digitalizálására és automatizálásá-
ra is, ahelyett, hogy mindezek előtt minimalizálnák a 
veszteségeket. Az ilyen megoldások gyakorlatilag kon-

zerválják a kevésbé hatékony működést.
•	 Fontos, hogy a beruházás előtt megvizsgáljuk azt, hogy 

a megoldani kívánt probléma gyökéroka nem vezethe-
tő-e vissza valamilyen emberi tényezőből fakadó hiá-
nyosságra. Praktikusan, ne akarjuk mesterséges in-
telligencia bevetésével javítani egy gép rendelkezésre 
állását, mielőtt nem győződtünk meg arról, hogy a 
kezelő elvégzi-e az óránként előírt olajozást.

•	 Ne alkalmazzunk csúcstechnológiát anélkül, hogy fel-
mérnénk a megvalósítás teljes költségét! Gondoljunk 
csak arra, hogy nem elég kifizetni például egy ipari 
robot árát, utána azt üzemeltetni és karbantartani kell, 
amihez nagyszámú, magasan képzett, rendkívül drága 
munkaerő szükséges.

•	 Mérlegeljük,	 hogy	 egyszerűbb alternatívákkal elér-
hetjük-e ugyanazt a célt jóval kevesebb ráfordítással, 
vagy ugyanannyi forrásból az egyszerűbb megoldás-
sal jóval magasabb haszonra tehetünk-e szert.

Összességében elmondhatjuk, hogy még nem teljesen 
világos, hogy mit tartogat a jövő a 4. ipari forradalom ko-
rában az acélkohászat számára, egyelőre az látszik, hogy az 
I4.0-megoldásokkal gyorsabban, hatékonyabban, környe-
zettudatosabban és gazdaságosabban reagálhatunk majd 
a vevői igényekre. Az, hogy ezen módszerek és eszközök 
körültekintő alkalmazásával rövid távon egy cég komoly 
versenyelőnyre tehet szert nem kétséges, hosszabb távon 
véleményem szerint „mindössze” a piaconmaradását biz-
tosíthatja, azonban behozhatatlan hátrányba is kerülhet, ha 
nem reagál időben az új kor kihívásaira.
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Az ISD DUNAFERR 2011. év után 2014-ben és 2015-ben 
is sikerrel pályázott, így jelenleg két futó projekt megvaló-
sításán dolgoznak a dunaferres szakemberek.  A 2016. júli-
us 1-én indult Deprex-projekt a félidejéhez érkezett, ehhez 
kapcsolódóan 2018 júliusában Budapesten, az MVAE szék-
házában került megrendezésre az aktuális projektértekezlet. 
Erről kérdeztük dr. Móger Róbertet, a vállalat RMS és HR 
Igazgatóság RS főosztályvezetőjét, RFCS-szakértőt.

Mi a célja az aktuális projektnek?
n A Deprex-projektként elkeresztelt programunk célja a 

nagyolvasztói fúvóformák élettartamának növelése, moni-
torozása a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával. Ez 
a munka lényegében a 2014. év végén lezárt ExTuL-projekt 
folytatása, továbbgondolása. A projektpartnerek is lénye-
gében ugyanazok – voestalpine, BFI, ThyssenKrupp –, ki-
egészülve a Miskolci Egyetem oktatóival. dr. Farkas Ottó 
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Kutatás-fejlesztés 
az RFCS támogatásával

Az Európai Bizottság Szén- és Acélipari Kutatási Alapja (European Comission 
Research Fund for Coal and Steel, RFCS) minden évben mintegy 45 millió euró 

összegű támogatást nyújt az EU szén- és acélipari vállalatainak, kutatóintézeteinek 
annak érdekében, hogy az iparág megtartsa és növelje versenyképességét.  

A támogatásokat különböző célból szerveződő projektek kaphatják, amennyiben  
a szigorú zsűrizési rendszerben sikeresen szerepelnek. A projektek tagjai az Európai 
Unió jól ismert, neves szén- és acélipari vállalatai, egyetemei, kutatási központjai. 

Megtalálható köztük a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés tagvállalata is.

RFCS-projektértekezlet az MVAE székházában
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professor emeritus vezetésével, akik a fémtani-metallurgiai 
ismereteikkel segítik a projekt feladatainak végrehajtását. A 
projekt időtartama a már megszokott három és fél év, költ-
ségvetése 300 000 euró.

Melyek a projekt legérdekesebb részei?
n A korábbi projektünkben már kipróbáltuk az ún. mé-

rő-fúvóformákat, melyeknek a nagyolvasztó medencéjében 
uralkodó extrém körülmények között kell üzemelniük.  A 
nagyolvasztó ezen részén, az ún. fúvósíkban hozzávetőleg 
2200 °C-os hőmérséklet uralkodik. Az említett fúvóformák 
orr-részébe több hőelemet épít be a gyártó, melyeknek hő-
mérsékleti adatait folyamatosan nyomon kísérjük, vizsgáljuk. 
A mostani projektben három darab mérő-fúvóformát épí-
tettünk be. Ezek az előző ExTuL-projekt egyik legfontosabb 
eredményeként újonnan kifejlesztett, újabb típusú, moder-
nizált hűtési rendszerrel kialakított fúvóformák, melyek élet-
tartama várhatóan jelentősen meghaladja a korábbi konst-
rukcióét. Ezek közül az egyiket online kamerarendszerrel 
láttuk el, melyet a linzi székhelyű voestalpine fejlesztett ki. 
A kamerarendszer alkalmas lesz a fúvóforma orr-rész belső 
felének erózióvizsgálatára, valamint ellenőrizhetőek általa a 
fúvóforma előtti tér áramlási viszonyai. A linzi szakemberek 
részt vettek a kamerarendszer felszerelésében, valamint az azt 
követő ellenőrzéseken. A kamera képeit az saját kifejlesztett 
szoftverük segítségével közösen dolgozzuk fel.

Milyen egyéb eredményeket értek el 
a K+F projektben?
n A ThyssenKrupp és a voestalpine használt és új fú-

vóformáiból szövetvizsgálatokat végeznek a partnereink, 
melyből számos újszerű megközelítés származik a fúvó-

forma-sérülések okainak meghatározására vonatkozóan. A 
vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a fúvóformák orr-részé-
re felvitt keményfém kopóréteg technológiai kivitelezésén 
módosítani kell, mert sok esetben az óhatatlanul is kialakult 
réz-keményfém ötvözet szilárdsága, szívóssága nem meg-
felelő. A fúvóformát gyártó cég képviselőjét is bevonjuk a 
projekt eredményeinek értékelésébe, mivel közös célunk a 
jó minőségű, tartós és olcsó fúvóforma. 

Mi várható a projekt hátralévő részében?
n A projekt szigorúan leszabályozott ütemterv alapján 

halad, melyben eddig semmiféle csúszás nem tapasztalható 
sem a DUNAFERR, sem a projektpartnerek részéről. A vas-
műben az üzemi kísérletek végrehajtása történik, melyhez 
az összes szükséges mérést kiépítették a Nagyolvasztómű és 
az IT Igazgatóság dolgozói. A projekt keretében a fúvófor-
mák hűtővizének elektromágneses mennyiségmérése, vala-
mint hőmérsékletmérése valósult meg. Ezen mérési para-
métereket egyéb más nagyolvasztói működési adattal együtt 
kollégáim feldolgozzák, és egy hasznos, a napi nagyolvasz-
tói termelést elősegítő információvá alakítják át.

A mérési adatokat a projekt hátralévő időszakában fo-
lyamatosan gyűjtjük, elemezzük, annak érdekében, hogy a 
fúvóformák élettartamát növeljük, illetve következtetéseket 
vonjunk le az előttük lejátszódó, extrém magas hőmérsékle-
ten végbemenő fizikai és kémiai folyamatokról.

A projektpartnerekkel a munkakapcsolatunk kitűnő, 
bármilyen kérdéssel, problémával meg tudjuk egymást ke-
resni, még olyanokkal is, amelyek túlmutatnak a projekt 
adta kereteken. Az elkövetkező időszakban további RFCS-
pályázatokat kívánunk indítani, elsősorban a meleg- és hi-
deghengerlési fázisra fókuszálva.

Kamera vizsgálja a kohó fúvóformáját
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uNIÓS ACÉLPIACI KöRKÉP
Uniós szinten a látszólagos acélfelhasználás 3%-al nőtt 2018 
első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
Ezt a növekedést a jelentős mértékű valós acélfelhasználás 
és a szezonális készletfelhalmozás magyarázza ebben az 
időszakban.

Az Unió piacára történő belső szállítás éves 2,1%-al 37 
millió tonnára nőtt az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. A harmadik országokból származó import a 2017-es 

év azonos időszakára jellemző, egyébként is megnövekedett 
szintű behozatalához képest 9,8%-os növekedést követően 
elérte a 10 millió tonnát. Ennek eredményeként a 2007-es 
év harmadik negyedéve óta a legmagasabb szintet érte el a 
negyedéves behozatal. Ez alátámasztja azt, hogy az Európai 
Bizottság által a 2017 folyamán életbe léptetett dömping-
ellenes intézkedések volumenhatása gyorsan eltűnt annak 
köszönhetően, hogy a harmadik országok beszállítói pó-
tolták azt a hiányt, ami az intézkedésekkel sújtott országok 
miatt keletkezett. 

AZ EUROFER  
gazdasági és acélpiaci 

előrejelzése
2018. III. negyedévére

Az Európai Unió acélpiaca erős alapokról indította a 2018-as évet, amit a 
folyamatban lévő gazdasági fellendülés és az acélfelhasználó ágazatok javuló 
üzleti viszonyai is támogatnak. Mindamellett az import tovább nőtt az eleve 
magas 2017-es szintről. A 2018-2019-es időszakra vonatkozó előrejelzések 

alapján az acél iránti kereslet várhatóan mérséklődik, mivel a végső 
acélfelhasználás növekedése is visszalassul egy fenntarthatóbb mértékű bővülési 

ütemre. A protekcionista kereskedelmi intézkedések számának közelmúltbeli 
növekedése fokozza a bizonytalanságot és a piaci helyzet alapeseti/semleges 

forgatókönyvtől való eltérését eredményezheti.
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Az Unió piacán általánosságban szezonális készletfel-
halmozás volt tapasztalható az értékesítési lánc és a vég-
felhasználói szegmens területén az első negyedévben. Az 
acélkészletek növekedésének mértéke a 2017-esnél alacso-
nyabb volt, ami meglehetősen magas készletforgási sebes-
séget és jelentős mértékű eladást feltételez az értékesítési 
láncban.

Az uniós acélkeresletre vonatkozó kilátások meglehető-
sen pozitívak. A gazdasági és üzleti környezetre vonatkozó 
jelenlegi várakozások támogatják a látszólagos acélfelhasz-
nálás folytatódó növekedésére vonatkozó várakozásokat a 
2018-as és 2019-es évekre nézve. A nemzetközi acélkeres-
kedelem alapelemei azonban nagyon bizonytalanná váltak, 
nehezebben előre jelezhetőek. 

A harmadik országokból származó egyes acéltermékek 
importjának éles növekedése alátámasztja azt, hogy az acél-
kereskedelem torzulása továbbra is fenyegetést jelent, amit 
tovább súlyosbíthat a Trump-adminisztráció által beveze-
tett importvám okozta, USA-felől visszatérített forgalom.

ACÉLFELHASzNáLÓ áGAzATOK  
Az uNIÓBAN
2018 első negyedévében az Unió valamennyi acélfelhaszná-
ló ágazatában – kivéve az acélcsőgyártást – növekvő terme-
lési aktivitást regisztráltak. Tagállami szinten szinte minden 
jelentést tevő ország magasabb aktivitásról számolt be, és 
néhányuk – Svédország, Ausztria és Lengyelország – a teljes 
termelési aktivitás kétszámjegyű növekedését jelezte. A leg-
főbb kivételt Németország jelentette, az acélcső-kibocsátás 
csökkenésének negatív hatása folytán. 

Az unió acélfelhasználó ágazatainak termelési aktivitása 
az előrejelzések szerint 2,8%-al fog nőni 2018-ban, míg 1,9%-

al 2019-ben. Úgy tűnik, hogy a gazdasági környezet továbbra 
is a növekedést támogatja, illetve a belső kereslet lesz a növe-
kedés legfontosabb mozgatórugója ebben az időszakban. A 
protekcionizmus utóbbi időszakban tapasztalható erősödése 
azonban fokozza a bizonytalanságot, ami olyan fontos növe-
kedési tényezők, mint az üzleti bizalom és a beruházás, várt 
forgatókönyvektől való eltérését eredményezheti.

Az uniós acélfelhasználó ágazatok kibocsátása 2018-ban 
3,1%-kal, 2019-ben 1,9%-kal bővülhet az előrejelzések sze-
rint.

uNIÓS GAzDASáGI KöRNyEzET

Negyedéves viszonylatban 0,4%-ra lassult vissza az Unió 
gazdasági növekedése 2018 első negyedévében, szemben a 
2017-es év utolsó negyedévének 0,7%-os értékével. 

A növekedés mérséklődése nagymértékben a gyengébb 
nettó exportteljesítmény következménye, mivel az uniós 
exportőrök kezdték megtapasztalni a lassuló világgazdaság 
és az euró főbb valutákkal szembeni erősödésének hatásait.

Az első negyedéves korrekciót követően stabilizálódó bi-
zalmi szintek továbbra is összhangban maradnak a stabil, 
ámbár csökkenő mértékű növekedéssel. Az Unió gazdasá-
gi növekedését mindamellett főként a belső kereslet fogja 
meghatározni ebben az évben és a következőben egyaránt.

A nettó export hozzájárulása az Unió gazdasági bővülé-
séhez csökkenni látszik az USA és kereskedelmi partnerei 
közötti kereskedelmi feszültségek fellángolása miatt, ami 
potenciálisan negatív hatással lehet a globális gazdasági nö-
vekedésre és a nemzetközi kereskedelemre is. Ez a beruhá-
zási kilátásokat is negatívan érintheti. 

Az EUROFER az Unió GDP-jének növekedését 2018-
ban 2,1%-ra, 2019-ben 1,8%-ra prognosztizálja.
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Az ENSZ jelentése szerint a világon több mint 2,2 milliárd 
ember él teljes szegénységben vagy annak közelében, 
ami napi 1,25 dollárnak, azaz alig 350 Ft-nak megfelelő 
összeget jelent a megélhetési költségek tekintetében. 
Szociológusok szerint az emberiség ezen csaknem egy-
harmada nem pusztán szegény, hanem valójában éhín-
ségben tengeti életét. 

Ha a szegénységi küszöböt 2 dollárnál, azaz kb.  
570 forintnál húznánk meg, akkor ebbe a kategóriába már 
csaknem minden második ember beleesne a Földön, ami 
kb. 3,5 milliárd embert jelent! Beszédes, hogy ezeknek 
az embereknek az összes tulajdona a világ 85 leggazda-
gabb emberének vagyonával egyenértékű. A szegénység 
különösen a gyerekeket sújtja: a fejlődő országokban 
százból hét nem éri meg az 5 éves kort, ötvenet nem is 
anyakönyveznek, hatvannyolc pedig nem kapja meg az 
alapszintű oktatást. 

Kutatások alapján a gazdasági növekedés révén tömege-
ket lehet kiemelni a mélyszegénységből. Számítások sze-
rint a világ GDP-jének a 0,2%-a elég volna ahhoz, hogy 
felemelkedjék a napi 1,25 dollárnál kevesebből élők 
rétege, és csak az 1 százaléka kellene ahhoz, hogy senki 
ne kényszerüljön beérni napi két dollárral. Ha viszont azt 
szeretnénk, hogy szűnjön meg a napi 2-10 dollárból élők 

kategóriája, akkor annak a költsége már a globális GDP 
ötödét felemésztené. Viszont számos kutató szerint a 
napi 10 dollárból élők is szegénynek tekinthetők. 

Vagyis az látszik, hogy a növekedés fontos, de önmagá-
ban nem egyértelmű gyógyír. Ugyanis, az országokon be-
lüli egyenlőtlenségek is nőnek, illetve a növekedés nem 
egyforma a különböző országokban sem. Például Brazí-
liában a középosztályt segítette a gazdasági növekedés, 
ellenben Nigériában kimondottan ártott a szegényeknek, 
azaz a bővülés révén keletkezett nagyobb jövedelem el-
osztásakor ők még rosszabbul jártak. 

Egyes szervezetek rámutattak, hogy a nemzetközi össze-
fogással megvalósított növekedést serkentő programok 
gyakran éppen a legszegényebbeket sújtják a legjobban, 
ilyen például az oktatás vagy az egészségügy privatizálá-
sa. Emellett a kizárólag növekedés-központú programok-
nak van egy alapvető gátja, mégpedig a Föld kapacitása! 
A gazdasági tevékenységek jelenlegi formái – azaz a 
fosszilis energiahordozók féktelen használata, a művel-
hető területek kiszipolyozása, a pazarló vízfelhasználás, 
a környezet nagyfokú szennyezése – mellett két-három 
Földre is szükség volna ahhoz, hogy a fejlődő országok 
lakói is nyugati életszínvonalon és fogyasztási szinten 
éljenek. 
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A világ szegényeinek a fele Indiában és Kínában él, a 
másik felének a többsége Fekete-Afrikában, Délkelet-
Ázsiában és a környező szigetországokban. Ezek a térsé-
gek már jelenleg is sokat szenvednek a változó klímától, 
súlyos viharok, áradások vagy aszályok formájában. A 
biológiai sokféleség csökkenése, az állatok élőhelyeinek 
változása jelentős teher a mezőgazdaságnak, amely 
alapvető jövedelemforrása a vidéken élő szegények jó 
kétharmadának. Egyes kutatók szerint a környezeti káro-
kat figyelmen kívül hagyó, a gazdagabb rétegek fogyasz-
tási szokásaihoz igazodó élelmiszer-termelés igen jó 
példa az egyenlőtlenségek konzerválására. 

A termények alapvetően az éhező régiókból áramolnak 
oda, ahol pénz és kereslet van. A legjobb földek jó ré-
szén gyapotot, teát, dohányt, cukornádat, kávét, kakaót 
termesztenek, melyek nem feltétlenül segítenek az éhe-
zőkön, viszont óriási piacuk van a gazdagabb régiókban. 
A világon több millió hektárnyi kiváló termőtalajon állat-
tenyésztést folytatnak, ami a magas energia- és vízfel-
használás miatt rendkívül pazarló módja a föld kihaszná-
lásának, arról nem is beszélve, hogy az állatok etetésére 
használt gabona jóval több embert látna el élelemmel, 
mint az így előállított hústermékek. 

A megoldást a szakértők a zöld gazdaságban látják, 
azonban nem elég a környezettudatos termelés beveze-
tése, hanem szükség lenne a világ – főként a gazdagok 
– fogyasztásának általános visszafogására, szokásaik 
megváltoztatására és az újrahasznosítás jóval szélesebb 

elterjesztésére. A jelenlegi fejlődési modell – a gazdasá-
gok és a társadalmak számára egyaránt – fenntarthatat-
lan, különösen a szegénység felszámolása szemszögéből 
nézve, ráadásul a Föld népessége a jelenlegi 7,5 milli-
árdról az évszázad közepére várhatóan 9 milliárdra nő. 

A szegénység hatalmas veszélyt, problémát jelent a világ 
számára, hiszen milliárdokban mérhető azon emberek 
száma, akik meg sem közelítik a mi életszínvonalunkat. 
éheznek, nyomorognak, nem jutnak tiszta vízhez, beteg-
ségekkel küzdenek, félelemben élnek, nélkülöznek és 
vágyakoznak! Vágynak egy jobb világra, egy jobb életre.  
A jelenlegi gazdasági modellben esélye sem látszik 
annak, hogy a szegények száma a felére csökkenthető, 
nem hogy teljesen felszámolható lenne. Beszélhetünk 
róla, vitázhatunk öltönyben, de attól még nem lesz jobb 
a Föld szegényebb vidékein élőknek. A gazdasági válság 
éveiben egyre többen hangoztatták, hogy a kialakult gaz-
dasági folyamatok nem mehetnek tovább a megszokott 
mederben, és lám mégsem történt gyökeres változás 
sem a modellben, sem pedig az emberi szokásokban.  
A bankok ismét árulják, hirdetik a hiteleiket és az embe-
rek ugyanúgy hitelre veszik a laposképernyős tévéiket és 
egyéb „nélkülözhetetlen” eszközeiket. 

A szegénység problémája már itt kopogtat az ajtónkban! 
Paradigmaváltásra van szükség a világban kialakult 
gazdasági modellben, és ha mi nem tesszük meg, akkor 
kikényszeríti majd a természet! 
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TÉNyEK,TONNáK,TRENDEK

Az Európai Bizottság elrendelte az európai acélgyártók 
által kért ideiglenes acélipari védelmi szabályozást, amely 
az EU belső piacát védi az acélipari import nyomásától az 
Egyesült Államok korábbi intézkedései kapcsán.

Az Európai Bizottság július 18-án jelentette be az ideig-
lenes védintézkedéseket az importált acéltermékek 23 ka-
tegóriájában, annak érdekében, hogy megfékezze az acél-
termékek EU-ban történő nagyobb mértékű megjelenését 
az idei év során bevezetett amerikai behozatali vámok mi-
att. A védintézkedések 2018. július 19-én léptek érvénybe, 
és legfeljebb 200 napig maradhatnak hatályban.

Ez az ideiglenes intézkedés vámtétel-kvóta (Tariff Rate 
Quota) formájában valósul meg. A 23 termékkategória 
mindegyikére vonatkozóan a 25%-os vámtételeket csak 
akkor vetik ki, ha az import meghaladja az elmúlt három 
év importjának átlagát. A kvóta elszámolása az adott ter-
mékkategória esetében a teljes EU-ra vonatkoztatott im-
port mennyisége alapján történik, nem az egyes országok-
ra lebontva.

Az intézkedést minden ország ellen kivetik, kivéve 
néhány olyan fejlődő országot, ahol korlátozott az EU-
ba irányuló kivitel. Norvégia, Izland és Liechtenstein 
szintén mentesülnek az EU és az Európai Gazdasági Tér-
ség közötti szoros gazdasági kapcsolataik miatt. A kizá-
rások összeegyeztethetők az EU kétoldalú és többoldalú  
WTO-kötelezettségeivel.

Az Európai Bizottság nyilatkozata szerint minden ér-
dekelt fél lehetőséget kap arra, hogy észrevételeket fűzzön 
a vizsgálat megállapításaihoz, melyeket a Bizottság figye-
lembe vesz legkésőbb 2019 elején a végleges következte-
tések meghozatalakor. Ha valamennyi feltétel teljesül, a 
végleges intézkedéseket meg fogják hozni.

„Az acéltermékekre vonatkozó amerikai tarifák kereske-
delmi irányváltást eredményeznek, ami súlyos kárt okozhat 
az uniós acélgyártóknak és az iparágban dolgozó munka-
vállalóknak. Nincs más választásunk, mint hogy ideiglenes 
védintézkedéseket vezessünk be. Ezek az intézkedések mind-
azonáltal biztosítják, hogy az EU piaca nyitva maradjon, és 
fenntartsa a hagyományos kereskedelmi folyamatokat." – 
nyilatkozta Cecilia Malmstrom kereskedelmi biztos.

A nyilatkozat szerint az Európai Bizottság megkapta 
az EU-tagállamok elsöprő támogatását. Az intézkedé-
sek nyomán idén március 26-án indult a vizsgálat, amely  
28 termékkategóriát tartalmazott.

Az elmúlt néhány évben 23 acéltermék-kategória be-
hozatala növekedett. A 25%-os vámtételt egy úgynevezett 
parciális egyensúlyi gazdasági modell alkalmazásával szá-
mították ki, amely a vizsgálatot végző hatóságok, köztük 
az Európai Bizottság által alkalmazott kereskedelempoli-
tikai elemzés szabványos eszköze.

Az Európai Acélgyártók Szövetsége, az EUROFER üd-
vözli a bizottsági határozatot.

„Az intézkedés biztosítja az unió belső piacának folya-
matos stabilitását, és hozzájárul, hogy az EU acélgyártói 
ne szenvedjenek el nagy károkat amerikai acélpiaci védő-
vámok miatt."– nyilatkozta Axel Eggert, az EUROFER ve-
zérigazgatója.

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés jelentős sikernek 
értékeli az Európai Bizottság határozatát, amelynek kedvező 
hatása lehet a magyarországi acélgyártók számára is.
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Fiatalok, lelkesek, érdeklődnek a metallurgiai szakterület 
minden részlete iránt: röviden talán így jellemezhető az 
a négy miskolci hallgató, akik a közelmúltban négy hetet 
töltöttek el a vállalat különböző üzemeiben, 
hogy az egyetemi elméleti órák után a gya-
korlatban is megismerhessék a legnagyobb 
magyarországi integrált acélgyártó vállalat 
működését. A fiatalok nem töltötték ha-
szontalanul az időt: gyártástechnológiákkal 
ismerkedtek, kísérleteket végeztek, saját, 
választott szakmai témával foglalkoztak egy 
hónapon át. Választott témájukról végül ösz-
szegző jellegű, tartalmas prezentációkat ké-
szítettek, amelyet dunaferres szakemberek-
ből álló „közönség” előtt mutattak be július 
27-én. Az egyetem részéről tanáraik egyike, dr. Hári László 
volt a fiatalok mentora a szakmai programban, aki elmond-

ta, hogy jó színvonalú szakmai munkát végeztek a fiatalok 
a rendelkezésükre álló négy hét alatt. Az előadásokat mind-
hármuk esetében alkalmasnak találta arra, hogy az őszi fél-
évben egyetemi TDK-dolgozatok alapjai lehessenek.

Az előadások sorát Tóth Máté kezdte, aki a Nagyolvasz-
tóműben a mangánredukciót vizsgálta. A hallgató egy hét-
éves periódust kutatva elemezte a mangán felhasználását 
a nyersvasgyártásban, szerepét az acélgyártásban, stati-
kus mangánmérleget állított fel, illetve az éves szükséglet 
optimalizálására is javaslatot tett. Szabó Lajos Ádám az 

Acélműhöz kötődő szakmai témát válasz-
tott: a folyamatosan öntött laposbrammák 
hibáit vizsgálta. A jellemző brammahibák 
okainak, befolyásoló tényezőinek, valamint 
elkerülésük lehetséges módjainak bemu-
tatása képezte az előadás alapját. Ádám 
DUNAFERR-ösztöndíjas diákként tanul az 
egyetemen, tehát a jövőben minden bizony-
nyal munkavállalóként is viszontlátjuk majd 
a gyárban. Harmadik társuk, Bárány Máté 
Tibor is izgalmas kutatási témát választott: 
az acéllemezek pácolásának témakörében 

mélyedt el, a termelési adatgyűjtés mellett laboratóriumi 
kísérleteket is végzett.

A hasonló szakmai programokat a jövőben rendszere-
sebbé és komplexebbé kívánja tenni a vállalat, mondta el dr. 
Móger Róbert az ISD DUNAFERR Zrt. RS főosztályveze-
tője, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. 
A jelenleg átalakulóban lévő metallurgusképzésben köve-
tendő, jó gyakorlatot jelentenek az ehhez hasonló szakmai 
programok. A fiatalok szakmai tudásának bővítésén túl 
lehetőséget kínálnak arra is, hogy az együttműködő válla-
latok szakember-utánpótlási gondjain enyhítsenek, hiszen 
egy-egy ilyen program során olyan tehetséges fiatalok, leen-
dő mérnökök kerülnek látótérbe, akik a jövőben munkavál-
lalóként erősíthetik a vállalati szakembergárdát.

Anyagmérnök  
hallgatók  

az ISD DUNAFERR-nél
Nyári szakmai gyakorlat a gyárban

a Miskolci Egyetem anyagmérnöki 

alapképzésében tanuló másodéves diákok 

négyhetes szakmai gyakorlaton vettek részt  

az ISD DUNaFErr zrt. üzemeiben.  

a négy hallgató július végén szakmai napon adott 

számot a gyakorlat során végzett munkáról.
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Dunaferres vezetők, szakemberek a hallgatóság soraiban

Dr. Hári László volt a 
hallgatók szakmai mentora
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A HALLGATÓK SzEMSzöGÉBőL

BáRáNy MáTÉ TIBOR:

– Miután a fizika és a kémia voltak a kedvenc tárgyaim a 
gimnáziumban, nem volt kérdés, hogy a Miskolci Egyete-
men szeretnék továbbtanulni. Pozitív élményeim vannak 
eddig a tanulással kapcsolatban, azt kaptam az egyetem-
től, amire számítottam. Örültem annak is, hogy az ISD 
DUNAFERR-hez kerültem nyári gyakorlatra, hiszen egy 
hatalmas, erős cég, izgalmas munkaterület. Dunaújváros-
ban is nagyon kellemesen éreztem magam, tetszett, hogy 
Miskolchoz képest egy nyugodt, csendes város.

Továbbtanulásban mindenképp gondolkodom, de azt 
nem döntöttem még el, hogy közvetlenül az alapképzés 

nagyjából körvonalazódott, hogy milyen tudományterületek 
közül választhatunk és engem a metallurgia fogott meg legin-
kább. Senki nem dolgozott még a családunkból műszaki pá-
lyán, de engem vonzott az, hogy megoldásokat keressek kü-
lönböző problémákra, szakmai újításokban vehessek részt. A 
nyári szakmai gyakorlat keretében összesen négy hetet töltöt-
tünk el a DUNAFERR különböző üzemeiben, megismerhet-
tük a gyár technológiai területeit és a saját, választott kutatási 
témánkon dolgozhattunk. Ami a továbbiakat illeti, szeretnék 
mesterképzésben továbbtanulni, utána pedig szívesen dol-
goznék mérnökként a nyersvas- vagy acélgyártás területén. 
Erre lesz is lehetőségem, mert DUNAFERR-ösztöndíjasként 
tanulmányi szerződés köt a céghez. 

Bárány Máté Tibor, Szabó Lajos ádám és Tóth Máté, a Miskolci Egyetem anyagmérnök hallgatói

után jelentkezem-e mesterképzésre, vagy elmegyek dol-
gozni és párhuzamosan levelező tagozaton folytatom a ta-
nulást. Szívesen jönnék akár a DUNAFERR-hez is, nagyon 
megtetszett a gyár, különösen a Nagyolvasztómű és a Hi-
deghengermű. Szimpatikus volt számomra az itt dolgozók 
segítőkészsége is, azt gondolom, hogy náluk képzettebb és 
hozzáértőbb szakemberekkel nem is találkozhattunk volna. 
Mindent megtettek érte, hogy beilleszkedjünk és hatéko-
nyan dolgozhassunk a gyakorlat időtartama alatt.

SzABÓ LAJOS áDáM: 
– Kazincbarcikán gimnáziumban tanultam és már akkor 
is érdekeltek a természettudományok, így egyértelműnek 
tűnt számomra, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-
tudományi Karára jelentkezzek. Az első egy-két félév során 
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TÓTH MáTÉ:

– Nem volt nehéz bejutni az egyetemre és a későbbiekben is 
jól ment a tanulás. Egyrészt érdekelnek is azok a tudomány-
területek, amelyekkel foglalkozunk, másrészt felkészültek 
az oktatók, jók a tanítási módszerek. Nem volt különöseb-
ben elképzelésem arról, hogy konkrétan milyen területen 
szeretnék majd elhelyezkedni a metallurgus diplomával, 
de a gyakorlati munka után most már látom, hogy szívesen 
dolgoznék egy DUNAFERR-típusú vállalatnál. 

A MűSzAKI  
ANyAGTuDOMáNyI KAR
A világon mindenütt rendkívül gyorsan fejlődő szakte-
rület az anyagtudomány. Aki ezt választja hivatásának, 
nemcsak az anyagok szerkezetével és tulajdonságaival 
ismerkedik meg tanulmányai során, hanem az anyagok 
előállításához, gyártásához, módosításához szükséges 
környezetbarát és energiatakarékos anyagtechnológiák-
kal is. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 
Kara élen jár az anyagmérnöki képzés hazai megteremté-
sében és elterjesztésében, s mára a képzés országos köz-
pontjává vált.

Az egyetemen végzett anyagmérnököknek jó hírük van, 
s tekintélyes vállalatok kifejezetten miskolci mérnököket 
keresnek. A Műszaki Anyagtudományi Kar kiemelt figyel-
met fordít az iparvállalatok és a hallgatói igények kiszol-
gálására. Ezt mutatja az is, hogy 2015-től az elsők között 
indítottak úgynevezett duális BSc-képzést, 2017-től pedig 
már az anyagmérnök mesterszak (vegyipari technológia 
specializáción) is elérhető duális formában. Ezt a képzé-
si formát azoknak az elhivatott hallgatóknak javasolják, 
akik úgy szeretnének majd friss diplomásként elhelyez-
kedni, hogy ekkorra már többéves ipari tapasztalattal is 
rendelkeznek. A Műszaki Anyagtudományi Kar a Miskolci 
Egyetem legkisebb karaként a legtöbb duális partner-cég-
gel rendelkezik: a hallgatók 50 vállalat közül választhatnak 
duális képzőhelyet tanulmányaikhoz. 

A több évszázados történelmi hagyományokkal rendel-
kező kar a XXI. században elvárható minőségű tudást kínál, 
így hallgatóikból ígéretes jövő elé néző szakemberek válhat-
nak. 
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Az ERőMű

Az ISD POWER Kft erőműve olyan ipari erőmű, melynek 
alapvető feladata a társaságcsoport területén képződött ún. 
technológiai gázok maradéktalan elégetésével, valamint 
egyéb tüzelőanyagok felhasználásával hőtermelés és -szol-
gáltatás (gőz, melegvíz), turbólevegő termelés és szolgál-
tatás, villamosenergia-termelés és -szolgáltatás, valamint 
sótalanított és lágyvíz előállítása. A kazánházban 7 db 
vegyes tüzelésű kazán található, melyekben négyféle tüze-
lőanyag – kohógáz, kamragáz, földgáz és fűtőolaj – elége-
tésével történik a gőztermelés. Tüzelőanyagainkat az ISD 
DUNAFERR Zrt.-től, az ISD Kokszoló Kft.-től, valamint 
földgáz- és szénhidrogén-kereskedőktől vásároljuk. 

VILLAMOS ENERGIA, HőENERGIA

Az ISD POWER Kft. végzi az ISD DUNAFERR vállalat-
csoport integrált nyervas-acélgyártást végző vertikumá-
nak villamosenergia-ellátását a vállalatcsoport központi, 
dunaújvárosi  iparterületén, ide értve az iparterületen 
található, vagy azzal technológiai kapcsolatban álló külső 
fogyasztók ellátását is. A fogyasztók ellátásához szükséges 
villamos energiát az ISD POWER Kft. részben a tulajdoná-
ban lévő ipari erőműben állítja elő, részben pedig a közcé-
lú villamosenergia-hálózatról vételezi, a Magyar Energia 
Hivatal 17/2003. sz. határozatával kiadott villamosener-
gia-termelői engedély előírásai alapján. Az erőmű beépí-
tett villamosenergia-termelő kapacitása 64,5 MW, melyből 
20 MW kondenzációs, 44,5 MW kapcsolt.

Az erőmű kapcsolt villamosenergia-termelése, a beépí-
tett kapcsolt villamosenergia-teljesítőképesség kihasználása 
a hőenergia-fogyasztók mindenkori technológiai és szezo-
nális felhasználásától függ. A kondenzációs villamosener-
gia-termelés elsősorban a nyári, alacsony hőszolgáltatási 
igény időszakára jellemző, a belső keletkezésű tüzelőanya-
gok (kohógáz, kamragáz) hasznosítása céljából. 

Az erőmű a jelenlegi hőszolgáltatási igények, valamint 
belső tüzelőanyag-források mellett az iparterület éves villa-
mosenergia-igényének mintegy 1/4-ét állítja elő, a fennma-

TAGVáLLALATAINK

az ISD PoWEr Kft. az ISD DUNaFErr  

Dunai Vasmű zrt. leányvállalata, fő feladata  

az ISD DUNaFErr társaságcsoport  

és környezetének energiahordozókkal  

és energetikai szolgáltatásokkal való 

ellátása. célunk, hogy megbízhatóan, magas 

ellátásbiztonsági követelményeknek megfelelve, 

hatékony és fenntartható módon  

– környezetvédelmi, minőségi  és munkavédelmi 

előírások figyelembevételével – végezzük  

a tevékenységünket, biztosítsuk  

az energiaszolgáltatást partnereink felé.

40



radó részt 120 kV-os feszültségszinten 
vételezi a közcélú villamosenergia-há-
lózatból.

A kapcsoltan villamos energiát ter-
melő turbinákból kilépő gőzt – amely 
még jelentős energiatartalommal ren-
delkezik – az ISD POWER Kft. által 
üzemeltetett hőenergia-hálózatok szál-

lítják a fogyasztók felé, technológiai és fűtési-kommunális 
felhasználás céljából. 

Az ISD POWER Kft.-nek egyik kiemelt feladata a kohók 
sűrített levegővel (turbólevegővel) való ellátása. Ezt a felada-
tot speciális berendezések, ún. turbófúvók végzik. A konden-
zációs gőzturbinákkal hajtott turbókompresszorok mintegy  
300 000 m3/h sűrített levegővel látják el a nagyolvasztókat, 
2,5-3,5 bar nyomáson. 

TECHNOLÓGIAI VIzEINK

Az ISD POWER Kft. feladata a kezelésében lévő iparivízmű, 
iparivíz-elosztó, valamint a fogyasztói hálózat folyamatos 
és zavartalan üzemeltetése, a fogyasztók igényeinek meg-
felelő mennyiségű és minőségű iparivíz biztosítása. 

Az erőmű energiatermelő egysége-
inek vízellátását a vízszolgáltató üzem 
biztosítja. A technológiai berendezé-
seken átvezetett nyersvízből részben 
póthűtővíz keletkezik, vegyszeres és 
ioncserés kezeléssel sótalanított- és 
lágyvíz. A nagytisztaságú sótalanított 
vizet a kazánok gőztermeléséhez hasz-
náljuk, a lágyvíz pedig a fűtés pótvize-
ként szolgál. Folyamatos sótalanított 
és lágyvíz szolgáltatás történik az ISD 
DUNAFERR társaságcsoport más üze-
mei felé is.

Fontos feladat az üzemi ivóvízmű 
és ivóvízelosztó-hálózat folyamatos és 
zavartalan üzemelése, a vállalatcsoport 
mennyiségi és minőségi ivóvíz igényé-
nek biztosítása is. 

GázSzOLGáLTATáS

Az ISD POWER Kft. a Magyar Energia Hivatal földgáz el-
osztási működési engedélyének, valamint földgáz kereske-
delmi működési engedélyének a birtokában végzi az ISD 
DUNAFERR Társaságcsoport területén található gázrend-
szerek üzemeltetését és a felhasználók földgázzal való ellá-
tását.

A kohógáz – az országban egyedülállóan – a nyersvas-
gyártás során keletkező alacsony fűtőértékű energiahordo-

TuDTA-E?
• az erőmű építését  

1950-ben kezdték meg

• az erőmű beépített 
villamosenergia-termelő 
kapacitása 64,5 MW

• az erőmű beépített 
gőztermelő kapacitása  
670 t/h

• a DUNAFERR vállalatcsoport 
teljes ivóvízfogyasztása  
2 200-2 500 m3/nap

• a vízhálózatok teljes  
hossza több,  
mint 100 kilométer
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zó (3 MJ/m3), amelynek éves mennyisége azonban jelentős 
(6 000-7 000 TJ).

 A kamragáz a kokszgyártás során keletkező, köze-
pes fűtőértékű (17 MJ/m3) tüzelőanyag, mely a kokszo-
ló technológiai önfogyasztásán felül éves szinten mintegy  
4 500 TJ mennyiségben kerül a fogyasztókhoz.

A kohó- és kamragázt szállító hálózatok, gáztisztító, gáz-
tároló és nyomásfokozó berendezések üzemeltetését, karban-
tartását az ISD POWER Kft. végzi. A társaság szervezetéhez 
tartozik a gázirányító szolgálat, melynek feladata a gázszol-
gáltatás és -elosztás operatív irányítása. Célja a felhasználók 
mindenkori gázigényének maradéktalan ellátása mellett a 
koksz- és nyervasgyártás során folyamatosan keletkező kam-
ragáz és kohógáz hatékony felhasználásának biztosítása.

KüLDETÉSüNK
Társaságunk feladata, hogy működése során megfeleljen az 
egyre magasabb szintű vevői, fogyasztói, tulajdonosi elvárá-
soknak és minőségi követelményeknek. A minőség és a kör-
nyezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében, a környezeti 
állapot folyamatos, tervszerű javítására irányuló törekvés 
szellemében, az energiahatékonyság növelése, valamint az 
alkalmazottak egészségének megóvása érdekében társasá-
gunk olyan Integrált Irányítási Rendszert épített ki, vezetett 
be, mely egységes keretben szabályozza az ISO 9001, az ISO 
14001, az ISO 50001 és az OHSAS 18001 szabvány előírásai 
szerinti működést. 

Társaságunk energiatermelő és -szolgáltató tevékenysége 
során maximálisan figyelembe veszi környezete, a vevők, 
fogyasztók, tulajdonosok, alkalmazottak, valamint a továb-
bi érdekelt felek igényeit és elvárásait.

A tevékenységeinkhez felhasznált anyag- és energia-
mennyiség optimalizálásával, a természeti erőforrások 
kímélésével, valamint a környezetterhelés mérséklésével 
folyamatosan javítani kívánjuk környezeti és energiatelje-
sítményünket.

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
www.isdpower.hu
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Volt egyszer egy martinacélmű...
Negyedszázadnál is több idő telt már el azóta, hogy Du-
naújvárosban 1992 decemberében leállították az utolsó 
martin-kemencét is, s ezzel megszűnt Magyarországon a 
Siemens-Martin technológiájú acélgyártás. A bezárt üzem-
csarnok fenséges magányában őrzi az elmúlt, csendbe 
merevedett évtizedeket. Az itt dolgozott emberek néme-
lyike már csak a kollégák emlékezetében él, s lassan a 
nyugdíjas évekre készülnek már az utolsók is azok közül, 
akik annak idején erős, fiatal munkásként szolgálták ki a 
folyton izzó kemencéket.

Az ISD DUNAFERR Zrt. technológiai főosztályvezetőjét, 
Józsa Róbertet is számos emlék köti a martin-csarnok-
hoz, így egy nyári napon készített néhány fotót a bezárt 
csarnokban. Egyúttal egy kisebb számvetést is, a hőskor 
termelési adataihoz kapcsolódóan. Eszerint az 1954-ben 
elindított martinacélműben az 1972-es évben lépte át az 
éves termelés az egymillió tonnás „álomhatárt”, egészen 
pontosan 991 445 tonna SM-acélt és 14 402 tonna elekt-
roacélt csapoltak a kemencékből abban az esztendőben. 
Az 1979-es évben érte el a martinacélmű fennállásának 
csúcsteljesítményét: 1 183 016 tonna SM-acél és 17 751 
tonna az elektroacél, vagyis összesen 1 200 767 tonna acél 
volt az éves össztermelés. Az LD-konverter 1981-es üzem-
be állítását követően a Siemens-Martin acélgyártás volu-
mene folyamatosan csökkent. Az utolsó martinkemence  
1992 decemberében állt le, az elektrokemence egy évvel 
korábban, 1991-ben. 

A martincsarnokban a működés teljes időtartama alatt 
közel 25 millió tonna acélt gyártottak.
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Robert Bruno (1945-2008) amerikai szobrász, feltaláló és 
üzletember az Egyesült Államokban, texasban építette fel a 
futurisztikus Acélházat. Bruno művészként tervezett ékszereket, 
bútorokat, valamint számos képzőművészeti alkotás is őrzi 
keze nyomát, azonban legismertebb munkája minden bizonnyal 
az Acélház, néhány mérföldnyire keletre a texasi Lubbocktól.

A művész 1973-ban kezdte meg az acélház építését.  
A 200 négyzetméteres, háromszintes építmény teljes egészé-
ben hegesztett acéllemezekből készült, egyedi formában.  
A mintegy 150 tonna súlyú acéllemezből emelt épület négy 
üreges, szintén acélszerkezetű „lábra” támaszkodik a festői 
yellow house Canyon keleti peremén. Az Acélház ablakain át 
fantasztikus kilátás nyílik a környező tájra.

Robert Bruno több mint három évtizeden át dolgozott az alkotá-
son, saját kezével végzett minden egyes hegesztést, vágást, az 
összes építési és szerelési munkát. A ház azonban nem jutott el 
a teljes befejezésig: az alkotófolyamatnak a művész 2008-ban 
bekövetkezett halála vetett véget.S
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STEEL HOuSE
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A vállalat első terméke a Tesla Roadster volt, ami 2008-
ban került sorozatgyártásba. A Roadster egy teljes mér-
tékben elektromos meghajtású sportautó. A 2008-ban 
és 2009-ben gyártott, körülbelül ezer járművet előre le-
foglalták az amerikai ügyfelek, akik a márka első piacát 
képezték. 

2009 márciusában jelent meg a cég második modellje, 
a Tesla Model S, ami egy elektromos meghajtású szedán. 
2011 októberéig a modellre 6500 előjegyzés érkezett, az au-
tók kiszállítását 2012 júniusában kezdték meg.

2012 februárjában mutatta be a cég harmadik modelljét, 
a Tesla Model X crossovert. 

A Tesla Motors létrehozott egy divíziót Tesla Energie 
Group (TEG) néven, amelynek feladata a Tesla modellek-

ben használt energiatároló egységek fejlesztése és gyártása, 
továbbá e technológia értékesítése olyan partnerek számá-
ra, mint a Daimler vagy a Toyota.

2013-ra a Tesla Motors azt tervezte, hogy összesen  
21 000 autót állít elő. Ebben az évben a cég Hollandiában új 
üzemet létesített, ahonnan az európai piacot szándékoztak 
ellátni: céljuk az volt, hogy 2014 után évi 10 000 Tesla elekt-
romos autót tudjanak eladni a kontinensen. A Tesla azt is 
tervbe vette, hogy két éven belül piacra lép új modelljével, a 
Tesla Model E-vel, ami mérsékeltebb árú, és így elérhetőbb 
elektromos autó lesz az átlagos jövedelmű családok számá-
ra is: a modellt 35 000 dolláros áron tervezték forgalmazni. 
Az autó később a Model 3 nevet kapta, mert a Model E ne-
vet a Ford egy autótípusára már bejegyeztette. 

Új időszámítás 
az autóiparban: 

a Tesla története

A Tesla Motors egy elektromos meghajtású autók gyártására alapított  
amerikai vállalat, amely idővel más megújuló energiára épülő területre, így például 

a villamosenergia-tároló egységek, vagy napelemek kutatásába, gyártásába is 
belépett. Központja a Szilícium-völgyben, Palo Altóban található.  

A vállalatot 2003-ban alapította Martin Eberhard, JB Straubel, Marc Tarpenning  
és Ian Wright. Nevét a szerb származású amerikai feltalálóról, Nikola Tesláról kapta.
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2013 őszén Elon Musk Tesla-vezér bejelentette: a cég be-
száll az automata, azaz vezető nélküli autók kifejlesztésére 
irányuló versenybe, és 2016-ig megalkotja saját modelljét.

2014-ben a Tesla Motors minden szabadalmát közzétet-
te és lehetővé tette, hogy azokat bárki felhasználja. A lépés 
célja az volt, hogy a versenytársak minél nagyobb mérték-
ben építsék be a vállalat által kifejlesztett megoldásokat sa-
ját termékeikbe, ezáltal ugyanis a Tesla megoldásai válnak 
meghatározóvá a piacon.

2015-ben a cég bejelentette, hogy a háztartási és ipari 
energiatárolás piacára is be kívánnak lépni Powerwall és 
Powerpack nevű termékeikkel. A Tesla által fejlesztett nagy 
kapacitású integrált lítiumion-akkumulátorok elsősorban a 
napelemekkel előállított energia helyben történő tárolására 
szolgálnak, akár teljesen önálló áramellátással rendelkező és 
központi elektromos hálózattól független háztartásokat és 
ipari létesítményeket létrehozva. Az akkumulátorok másik 
felhasználási lehetősége, hogy a már meglévő elektromos 
hálózattal integrálva biztosítsa a folyamatos áramellátást, 
egyfajta egész épületet ellátó szünetmentes tápegységként. 

Kibővülő profiljára tekintettel 2017 februárjában a cég 
elhagyta nevéből az autóiparra utaló „Motors” tagot. A vál-
toztatást követően a vállalat neve „Tesla”.

2017. július 28-án átadták az első 30 Model 3-at a tulaj-
donosaiknak, az autóra ekkor a cég már 455 000 előrende-
léssel rendelkezett.

A cég jövőjének megítélése körül állandónak mondha-
tók a viták és a találgatások. Egyes vélemények szerint a cég 
a tőzsdén erősen túlértékelt, és az elektromos meghajtás 
alacsony piaci részesedése miatt a Tesla Motors nem válhat 
sikeressé. Mások az új technológiától és a cégtől az autó-
ipar forradalmasítását várják és emiatt szerintük a Tesla Inc. 
rendkívüli jövő előtt áll. (Forrás: wikipedia)

Múlt és jövő adott randevút egymásnak júliusban, az im-
már több évtizedes hagyományként megrendezett Vasas- és 
Kohásznapon Dunaújvárosban. Miközben a családok affé-
le időutazásként egy igazi nosztalgiagőzösön indulhattak 
gyárnéző túrára, a programok között akadt néhány high-
tech csemege is: többek között Tesla élményvezetésen ve-
hettek részt a rendezvény szerencsés látogatóik. Rengeteg 
érdeklődő regisztrált előzetesen a programra, a közülük 
kisorsolt ötven szerencsés nyertes próbálhatta ki, hogy mi-
lyen érzés egy „szuperjárgányt” vezetni. A szervezők két 
Tesla Model S-t is „csatasorba” állítottak, hogy mindenki 
kormány mögé ülhessen. S hogy milyen érzés volt Teslát 
vezetni? Ahogyan az egyik résztvevő elmesélte: beszűkült 
a tér, a fák csak úgy rohantak el mellettünk, a karom izmai 
megfeszültek, a szívverésem szapora lett. És utána két órán 
keresztül csak mosolyogtam!

Tesla Model S 
az ISD DUNAFERR-nél

Szupergyors növekedés 
az e-autók szektorában

A közelmúltban tett közzé egy cikket a Bloomberg hírügynökség, amely szerint szeptember közepére a 4 milliót is 
elérheti a világon a forgalomba helyezett elektromos autók száma. Első hallásra nem tűnik különösebben magasnak 
ez a szám, mindenképpen figyelemre méltó adat azonban a növekedés üteme: míg az első egymillió elektromos autó 
eladásához 5 év kellett, a legutóbbi egymillióhoz már csak 6 hónapra volt szükségük az autógyártóknak.

Úgy tűnik, a szektor fejlődése megállíthatatlan: a technológiától eddig ódzkodó, konzervatív autógyártók is nagy erőkkel 
nekiálltak az e-autók fejlesztésének, egyre nagyobb számban készítik el a saját, tisztán elektromos vagy hibrid modell-
jeiket. Örvendetes, hogy egyre inkább fejlődik a gyártás környezettudatossága is. 

A Bloomberg feltételezése szerint jelenlegi négymilliós szám kevesebb, mint egy évtizeden belül a százmilliót is 
megközelítheti.
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a Miskolci Egyetem Műszaki anyagtudományi 

Kara a 2018/19-es tanévben immár negyedik 

évfolyamán indította el duális képzését. 

Szeptembertől már az idén 25 éves 

anyagmérnöki alapképzés minden évfolyamán 

tanulnak duális képzésben részt vevő hallgatók. 

az elmúlt hetekben 10 partnervállalat összesen 

16 elsőéves anyagmérnököt vett fel ilyen típusú 

képzésre, tehát a 4 évfolyamot tekintve 25 cégnél 

összesen 65 hallgató tanul duális formában.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatók szeptember 
14-én délután a Műszaki Anyagtudományi 
Karának Káldor Mihály-termében ün-
nepélyes keretek között írták alá szer-
ződéseiket a számukra gyakorlati 
jártasságot biztosító duális képző 
vállalatokkal. Az ünnepségen 
prof. dr. Palotás Árpád Bence, a 
kar dékánja, dr. Móger Róbert, 
a Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés igazgatója, és dr. Ja-
kab Nóra, a Miskolci Egyetem 
oktatásfejlesztési és minőségbizto-
sítási rektorhelyettese köszöntötte a 

hallgatókat, valamint a vállalatok 
képviselőit.

Az aláírási ünnepséggel egy-
bekötve a duális képzés, vala-
mint a vállalatokkal történő 
együttműködés kiemelt fontos-
ságát hangsúlyozva a program 
délutáni részében duális egyez-
tető fórumra került sor, ahol a 
vállalatok és az egyetemi ve-
zetők közösen határozták meg 

a jövőbeni célokat, értékelték a kari beiskolázási 
tevékenységet, valamint döntöttek a még 

erősebb, együttes hallgató-toborzásról 
a megfelelő szakember utánpótlás 

biztosítása érdekében.
A Műszaki Anyagtudományi 

Kar vezetése évek óta törekszik 
a gyakorlatorientált, minőségi 
képzés biztosítására, amelynek 
köszönhetően a karon végzett 
mérnökök keresettek a mun-

kaerőpiacon, a kibocsátott dip-
lomának értéke és hitele van az 

iparvállalatok körében.

A sikeres anyagmérnök 
karrier kezdete

DuáLIS KÉPzÉS A MISKOLCI EGyETEMEN

Az elsőéves hallgatókkal  
szerződést kötő partnervállalatok

• BC-KC Formalin Kft., Kazincbarcika
• BorsodChem Zrt., Kazincbarcika

• DYNEA Hungary Kft., Kazincbarcika
• Ecseri Kft., Cegléd

• Industrial C&S Hungary Kft., Ózd
• ISD DUNAFERR Zrt., Dunaújváros

• Joyson Safety Systems Hungary Kft., Miskolc
• NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft., Győr

• ÓAM Ózdi AcélművekKft., Ózd
• Sicta Kft., Felsőzsolca

Az MVAE igazgatója is 
köszöntötte a hallgatókat 
és a vállalatok képviselőit
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