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Kicsit fáradtnak látom, ahogyan belép a kispesti kávézóba. 
Nem volt könnyű időpontot egyezetnünk sem, a Dumaszínház 
weboldalán jól követhető, hogy melyik estéken van fellépése. 
Konkrétan minden nap. Még mielőtt megkérdezném, hogy 
hogyan lehet ezt bírni, megelőz a válasszal:
n Újabban próbálom úgy szervezni a dolgaimat, hogy há-

rom hetet dolgozom és egy hetet pihenek. Igyekszem betar-
tani, hogy az egyhetes pihenők alatt ne vállaljak el semmit, 
de tényleg semmit. Akkor sem, ha megérné anyagilag. Kezd-
tem fáradni már, jöttek a kis figyelmeztető jelek, szívdobogás, 
miegymás. Sem a közönségnek, sem nekem nem jó, ha úgy 
állok ki ezer ember elé, hogy nem vagyok rendben.

Semmilyen  
indíttatásom 
nem volt, hogy 
színpadra álljak

Az egyik legnépszerűbb  
magyar humorista napjainkban,  
a stand-up comedy műfajának  
jól ismert alakja.  
Kemény focidrukker,  
eredetileg történelemtanár, 
kétgyermekes családapa.  
Miskolcon született,  
imádja a jó kajákat  
meg a tankokat.  
Aranyosi Péterrel  
beszélgettünk.

VENDégSAROK
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rész is érdekelt. Voltak osztálytársaim, akik olyan „mély” 
elhivatottságot éreztek a közművelődés iránt, hogy bemen-
tek a falujukban a művházba és aláíratták a papírt, hogy 
megvolt a gyakorlat. Én meg úgy voltam vele, ha már kö-
telező, hát csináljuk durván. Sokakat ismertem már akkor 
a művészvilágból, mert én szerveztem a fősulin a gólyabá-
lokat. Többek között Fábryt is. Negyedéves voltam, amikor 
megkértem, hogy vigyen be gyakornoknak a Rádiókaba-
réhoz. S miután látták, hogy az elmúlt harminc év összes 
kabarészámát fejből tudom, kaptam egy lehetőséget, mint 
alsegédszerkesztő-helyettes. Tudod, amolyan R1-es munka-
társ lettem: ereggy’ ide, ereggy’ oda. Ez egy szerelem volt. 
Hétfőn-kedden iskolába jártam, szerdán és csütörtökön a 
Rádiókabaréban dolgoztam. Amikor eldőlt, hogy komoly a 
dolog, egyúttal eldőlt az is, hogy nem lesz belőlem tanár. 

Ha valakit meg kell nevezned mentorodként, 
mesteredként, az a valaki egyértelműen Fábry Sándor?
n Igen. Nagyon sokat tanultam tőle, de azt szoktam 

mondani, hogy ő is nagyon sokat köszönhet nekem. Én 
rengeteg poént szállítottam annak idején a műsorába és na-
gyon sok Dizájncenter-tárgyat is. Ez volt a fő feladatom: jár-
káltam szerteszéjjel az országban és kerestem neki az őrült 
tárgyakat, a kacsintós pénztárcától a szovjet, összehajtható 
szobaszaunáig. 

A hétköznapi életben is gyűjtögetős típus vagy?
n Nem igazán, inkább rácsodálkozós. Szeretek megné-

zegetni, megfogdosni tárgyakat. Férfi létemre imádok vá-
sárolni is. Délelőtt lézengeni a nagyáruházakban, amikor 
kevesen vannak, nem tolják neked minden percben a be-
vásárlókocsit, akkor mindent nyugodtan átbogarászhatok. 
Szerintem ez apámtól jön egyébként. Annyi törődést és 
érzelmet tud adni egy facsavarnak is, amivel haldokló kisál-
latokat lehetne újraéleszteni.

Mérnökember talán?
n Nem, egy nagyvállalatnál volt főnök. Műszaki téboly-

ban szenved…

Tényleg, milyen fogadtatása volt a családban a 
annak, hogy humorista leszel?
n Nem volt ilyen „bejelentésem”, ez egy folyamat volt. 

Amellett, hogy Fábry asszisztense voltam, gegeket szállítot-
tam, dolgoztam közönségszervezőként a Heti Hetesben és a 
Mónika Show-ban is. Arra viszont semmilyen indíttatásom 
nem volt, hogy színpadra álljak. Gyerekként sem voltam az 
a szereplős típus, nem jártam énekkarra, verset mondani 

Gondolom, meglehetősen sokat kivesz  
az emberből egy élő fellépés…
n Egy önálló est általában két óra. Az előadás után tar-

tok „humoristasimogatót”, az legalább még egy óra. Ha az 
ország másik szegletében van a helyszín, akkor még három 
óra vezetés oda és ugyanannyi vissza. Tulajdonképpen töb-
bet vezetek, mint a BKV-sofőrök. Volt olyan autóm, amibe 
ötvenezer kilométert beletettem egy év alatt. Annyi a köny-
nyebbség, hogy az utóbbi időben, ha többen lépünk fel, ak-
kor már úgy visznek minket.

Nos, e kis bevezetés után megkérdezném,  
hogyan is indult a történet?  
Milyen gyerek volt a kis Aranyosi Peti?
n Egy izgő-mozgó, nehezen leköthető gyerek volt, ma 

már tudjuk, hogy ez hiperaktivitás. Azt mondták, hogy nem 
gyakorolja eleget a nyelvtant, ma már tudjuk, hogy ez disz-
gráfia. Tehát olyan gyerek voltam, akinek nehezen ment az 
írásbeliség, de nagyon könnyen ment a duma, már akkor 
is. Sokszor belepofáztam az órákba, ami a pedagógusoknak 
természetesen nem tetszett.

Mi sem logikusabb ezek után,  
mint hogy magad is tanárnak mentél…
n Humán beállítottságú voltam, de az a fajta, aki nem 

utálta a matekot sem. Négyes voltam matekból általánosban, 
aztán a vendéglátó szakközépben is tudtam hozni egy stabil 
közepes szintet és a szakmai tárgyakból sem álltam soha 
bukásra. Hogy vendéglátós suliba mentem, annak nem volt 
semmi direkt előzménye, ha csak annyi nem, hogy főzőcs-
kézős gyerkőc voltam. Nagymamám is, anyukám is jól fő-
zött, imádtam segíteni a konyhában.

Hogyan következett ebből a nyíregyházi tanárképző?
n A történelmet mindig nagyon szerettem. Szerintem ez 

onnan gyökerezett, hogy anyu meseolvasó típusú szülő volt. 
A meséktől egyenes út vezetett a mondákig, onnan meg a 
törikönyvekhez. Ez a mai napig megmaradt, még a vécén is 
történelmi könyveket olvasok, Rubicon- és Haditechnika-
előfizető vagyok. A középiskolai történelemtanárom, Mádai 
tanárnő biztatására indultam egy országos tanulmányi ver-
senyen. Írtam egy egészen komoly dolgozatot Miskolc kö-
zépkori történelméből.

Végül mégsem lettél tanár…
n Megvolt a szándék, a tanítási gyakorlatot is megcsi-

náltam és úgy érzem, hogy megtaláltam a hangot a köly-
kökkel. A másik szakpárom művelődésszervező volt, ez a 
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vagy színjátszó szakkörbe. Annak idején a 
Dumaszínház alapítója, Aranyos Mária és 
a férje erőltették a dolgot, hogy álljak én is 
színpadra. 

Milyen emlékeket őrzöl az első 
alkalomról?
n Az elsőről? Gyakorlatilag az első tízre 

nem emlékszem! Felmentem a színpadra 
és lehoztak onnan. Olyan katartikus álla-
potban voltam, hogy szinte nem is tudtam 
magamról. Kérdeztem a többiektől, hogy 
miket mondtam? Nem tudjuk… Kérdez-
tem, hogy röhögtek legalább az emberek? 
Igen, nagyon! Szóval így kezdődött. Kicsit 
vissza is sírja az ember ma már azt a bol-
dog amatőrizmust.

Milyen hosszan lehet ezt megőrizni 
magadban, hogy zsigerből, 
szerelemből menjen a dolog?
n Nekem úgy tíz évig kitartott, hiszen 

tavaly kezdtem csak érezni, hogy ez is 
munka, ebben is ki lehet fáradni, de pisz-
kosul. Ezért adtak is gyorsan egy Karinthy-
gyűrűt, hogy ne álljak le.

Ha már a Karinthy-gyűrűnél tartunk:  
ez a szakmától kapható legmagasabb elismerés.  
De mi a helyzet a hivatalos címkékkel?  
Mennyi a sansz egy állami kitüntetésre,  
amikor a humoristának az a dolga,  
hogy „nekimenjen” a hatalomnak?
n Nem azért csinálja az ember, hogy kitüntetést kap-

jon, de példának okáért ott volt Hofi is, aki Kossuth-díjat 
kapott. Nyilván van még hová fejlődnöm, nem feltételezek 
magamról akkora tehetséget és akkora erőt sem, mint az 
övé volt. Ez a hatalomkritika amúgy nehéz ügy, mert még 
mindig vagyunk annyira lelkes amatőrök, hogy meg akar-
juk szórakoztatni a közönség száz százalékát. Erre mondta 
egy kollégám, hogy mi nem politizálunk a színpadon, mert 
akkor elveszítjük a közönség ötven százalékát. Erre felszólt 
egy néző: inkább a kétharmadot… Az a baj, hogy az em-
berek tájékozottsága politikai dolgokban egyre kisebb, mi-
közben az ingerküszöb meg egyre magasabban van. Egyre 
durvább poénokat kell bedobni ahhoz, hogy átüssük ezt az 
ingerküszöböt. Miközben tudjuk, hogy a Bödőcs vagy bár-
melyikünk, aki direkt politikai humort nyom, tudna ennél 
okosabb, intelligensebb, mélyebb poénokat is, csak azon 

meg nem röhögnének az emberek. Et-
től függetlenül nekem is vannak politikai 
anyagaim, az önálló esteken sok minden 
szóba kerül, ami már vastagon politika. És 
igen, a humoristának többek között az is 
dolga, hogy kimondja: a király meztelen.

Egy átlagnál érzékenyebb 
művészember hogyan érzi magát ma 
Magyarországon?
n Időnként kifejezetten szarul. Elke-

serítő tud lenni az egyre erősebb félelem 
és gyűlöletkeltés, ami mérgezi az emberi 
lelket. Két dolgot tehetsz: vagy áthat téged is 
ez és habzó szájjal üvöltöd a magadét, vagy 
teljesen elfordulsz a közélettől. Az a sajnála-
tos, hogy mindkettő a regnáló hatalom irá-
nyába hat. Szépen lassan beteljesítjük a célt, 
hogy vásárolj, fogyassz, hülyülj el, ne legyen 
véleményed semmiről. Mi majd minden 
fontos dologban döntünk helyetted.

Köztudott, hogy miskolci „gyerek” 
vagy.  Milyen kötődéseid vannak még 
a városhoz?
n Nekem rendkívül fontosak a gyöke-

rek, úgyhogy erősek a szálak. A családom nagy része most 
is ott él. A szüleimet mindennap hívom, a barátaimat leg-
alább hetente és havonta legalább egyszer otthon vagyok. 
Ahányszor tudok, kinn vagyok a DVTK-meccseken, otthon 
és idegenben is. Na, az egy kemény közeg. Amikor bekia-
bálnak a bírónak, hogy: ma te vagy feketében, holnap anyád 
lesz! Szállnak a poénok, jobban szórakoztat, hogy hallga-
tom a körülöttem lévőket, mint maga a meccs.

A vasgyárhoz fűz-e valami szál?
n Fura módon mi az a miskolci család voltunk, ahonnan 

senki sem dolgozott a kohászatban. Viszont az Avasi-lakó-
telepen nőttem fel, a mai napig itt van a fülemben, ahogy 
műszakváltásokkor dudált a gyár. Reggel 6-kor, délután 
2-kor, meg este 10-kor is – ezek a hangok keretbe foglal-
ták ez életünket. Ugyanilyen gyerekkori emlékem, hogy tele 
volt a város melósokkal, akik jöttek az aktatáskáikkal, ami 
furcsán hatott egy kicsit, és a számtalan kocsma egyikében 
bedobták a napi rendes piájukat. Ma már persze látom azt 
is, hogy tönkremennek és elszlömösödnek a város egyes 
részei. Nyilván nem vagyok olyan okos, hogy tudjam a 
megoldást, de az tuti, hogy sok-sok új munkahely kellene a 
megszűnt régiek helyett.

Fotó: Németh Zsolt
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Van még egy emlékem: oroszból Péter bácsi korrepetált 
a középiskolában, aki főállásban a gépgyárban volt tolmács. 
Akkoriban persze nem beszélhetett róla, de később meg-
tudtam a nagy titkot, hogy még automata aknavetőket is 
gyártottak a gépgyárban. 

Nos, ezzel el is érkeztünk a „tankmániádhoz”…
n Szerintem ez is a rengeteg elolvasott mondában gyökere-

zik. Faltam a történeteket a szittya vitézekről meg a hunokról, 
akik legyőztek mindenkit. A katonai dili a kis kétforintos mű-
anyag katonákkal kezdődött, indián csatákat játszottam le, vére-
sen komolyan. E mellé jöttek nagyapám második világháborús 
katonatörténetei, amikből kiviláglott, hogy leginkább visszavo-
nultak, de azt stabilan és hősiesen. Valahogy így indult a tank-
mánia. Ha néha-néha egyedül hagy otthon a család, két-három 
évente egyszer ma is előveszem a mindenféle mütyüröket, kato-
nákat, harci járműveket és komplett csatákat tudok levezényelni 
a szőnyegen… Aztán jöttek a számítógépes stratégiai játékok. 
Hogy függő vagyok-e? Dehogy vagyok, tíz-tizenegy óra játék 
után mindig abba tudom hagyni! A nagyobbik fiam tizenhá-
rom éves, a kisebbik tíz, rendesen meg vannak már fertőzve ők 
is. Pont mostanában jöttem rá arra is, hogy mi a feleségem leg-
nagyobb vágya az életben. Hát az, hogy megnézhesse az izraeli 
harckocsimúzeumot! Én bevállalom, hogy elkísérem. Hogy mit 
fogok ott kezdeni magammal, nem tudom… 

Visszatérve a műsorokhoz: mennyire jellemző az előre 
megírt forgatókönyv mellett a spontán tartalom?
n A tévéfelvételeknél szinte semmi spontaneitás nincs, az 

élő fellépéseken viszont elég sokat improvizálok. Millió olyan 
dolog van, ami elindít egy gondolatot. Rengeteg minden ke-

ring az ember fejében, régi sztorik, egy-egy benyomás, amit 
az utcán, a boltban vagy bárhol máshol szerzel. És vannak 
nagyon jó figurák az életemben, akiktől lehet meríteni. 

Hol, miben láthat téged a közönség mostanában?
n Az első önálló estem „Négybetűs szavak” címmel futott, 

most pedig a „Borsodi homályos” van műsoron, amelyben 
olyan emberek portréit rajzolom meg, akik fontosak nekem. 
De szó van benne mindig a napi aktualitásokról, politikai 
sztorikról is. Közben megy a közös estünk Dombóvárival, 
Badárral és ott vannak a Duma Jam-ek is, ezek többszereplős 
esték. Készül az új önálló estem is, „Mesteremberek” címmel. 
Ha kinézel az ablakon, látod ott azt a lebontott bodega-vá-
zat? Na, ez a dolog innen indul. Ez egy kínai büfé volt anno. 
Egyik nap bejött oda egy ács. Lehet, hogy éppen borsodi gye-
rek volt, rendes melósruhában, szekercével. Épp ott ettem én 
is. Megrendelt egy jó nagy adag kaját, aztán miközben evett, 
elővette a telefonját és felhívta a csaját. Így kezdődött a beszél-
getés: – Te, ha én pénteken este innen hazamegyek, még az 
anyádat is … És onnantól lenyomott egy komplett, hardcore 
pornó forgatókönyvet, de úgy, hogy még én is csak lestem 
a tányéromat a szomszéd asztalnál. Innen indul majd az új 
estem… És benne lesznek a kőműveseim, meg az öcsém, aki 
egy időben halottaskocsi-sofőr volt, és még sok szereplő. Szó-
val, ez a terv, egy kis levegővel.

Valami velő, summázat így a végére? 
Vagy egyszerűen písz és láv?
n Most mondjam, hogy vasvilla, vaskanál, vastányér  – 

meghalok a, meghalok a vasgyárér’? Amúgy meg hajrá Di-
ósgyőr!
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Néhány fiatal képzőművész lelkesedéséből indult 1974-ben 
a dunaújvárosi főiskola öntödéjében az alkotótelepi moz-
galom. Rá egy évre már a Vasmű fogadta a művészeket, 
alapanyagot, műhelyt adva a szobrok elkészüléséhez. Az 
alkotótelep ’83-tól nemzetközivé vált, külföldi szobrászo-
kat fogadott, szakmai elismertsége is egyre nagyobb lett. A 

Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány 1990-től gazdája az 
alkotótelepek szervezésének, valamint a ma már mintegy 
700 millió forint eszmei értékű szoborvagyonnak. Utoljára 
2000-ben működött a művésztelep, a városnak a tizenkét al-
kalommal összesen ötvennégy képzőművész vendége volt. 
Értékes alkotások születtek, amelyekből ötvennyolc munkát 

Tizennyolc év szünet után újra feléledt Dunaújvárosban  
az Acélszobrász Alkotótelep. Három fiatal, nemzetközi szinten is  

elismert képzőművész alkotott három héten át az ISD DUNAFERR  
gyári műhelyeiben, az elkészült alkotásokból a dunaújvárosi  
Kortárs Művészeti Intézetben „Ötvözet” címmel nyílt tárlat.  

A kortárs magyar képzőművészeti élet jelentős eseményének létrejöttében,  
s a további folytatásban is támogató szerepet vállalt 

a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés.

Értékteremtés 
műalkotásokkal

AcéLSzOBRáSz ALKOTÓTELEP Az MVAE TáMOgATáSáVAL
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a város közterein, illetve a Duna-parton helyeztek el. Ma 
már Dunaújváros egyik nevezetessége a szoborpark, amely 
számos hazai és külföldi látogatót vonz. A hosszú szünet 
után idén ősszel indult újra a munka. Nem egyszerű a fel-
adat, hiszen műemlékké nyilvánított, védett szoboregyüttest 
kell az évtizedek okozta rongálódásokból helyreállítani. A 
kültéri munkákkal párhuzamosan készül az új katalógus és 
a kétnyelvű, új honlap is.

A 2017-es Acélszobrász Alkotótelepre három művészt 
hívtak meg: Szalay Péter, Gosztola Kitti és Kaszás Tamás 
tavaly ősszel három héten át dolgozott a Vasműben, ez al-
kalommal kisplasztikák készültek vasból, acélból. Már az 
előkészületek időszaka is nagyon izgalmas volt, amikor 
gyárlátogatáson ismerkedtek a művészek a vállalat által 
kínált ideiglenes „műteremmel”. Mielőtt döntöttek volna a 
három-három műalkotás elkészítéséről, az öntöde, a laka-
tos- és a kovácsüzem szakembereivel beszélték meg a tech-

Mondhatni, alkotók támogattak alkotókat a XIII. 
Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep megvalósításával.  
A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatója,  
dr. Móger Róbert szakmai konferenciák és más események 
támogatása mellett fontosnak tartja azt is, hogy mecénása 
legyen a szervezet akár a kortárs képzőművészetnek is.

– Sajnálatos, hogy az acélgyártás 
egy poros, elavult iparágként jelenik 
meg az emberek fejében, miközben 
valójában egy folyamatosan 
fejlesztett, innovatív technológia. 
Kiváló mérnökeink újabb és újabb 
anyagminőségek létrehozásán 
dolgoznak. Többek között  
 a szén-dioxid-kibocsátás 

csökkentése érdekében a jelenleginél kisebb tömegű 
autókban gondolkodnak. Ehhez vékonyabb, ugyanakkor 
nagy szakítószilárdságú lemez szükséges. Említhetek 
emellett rengeteg gyönyörű dolgot, ami acélból készül: 
hidakat, vasutakat, acélszerkezetű épületeket, és lám, 
képzőművészeti alkotásokat, szobrokat is. 

Arculatváltás zajlik az MVAE-nél, célunk a mai kornak 
megfelelő dinamizmus megteremtése, s az, hogy 
megújult szervezettel képviseljük a magyar acélipart. 
Szemléletváltásra törekszünk, szeretnénk megjeleníteni 
az iparág pozitívumait és egyben jövőképét. Az Egyesülés 
feladata az ipari és tömegkapcsolatok építése, a leendő 
munkavállalók elérése, az acélipar, mint munkahely 
vonzóvá tétele. Tervezzük egy modern látogatóközpont 
létrehozását, amely nemcsak az acélgyártást, hanem 
a felhasználási területeket is bemutatja. Bízunk benne, 
hogy sokakat megérint ez a gyönyörű szakma. Célunk, 
hogy a fiatalok körében ismert legyen: van vas- és 
acélipar Magyarországon! A világon évente mintegy 
1,6 milliárd tonna acélt állítanak elő, Magyarországon 
mindössze 2 millió tonnát. Környezetünkben, a hozzánk 
hasonló nagyságú országokban, mint például Szlovákia, 
Csehország, vagy Ausztria, háromszor ennyi acélt 
gyártanak. Van tehát hová fejlődnünk.

Az Acélszobrász Alkotótelep segíthet a 
véleményformálásban. Újfajta megközelítéssel mutathatják 
be a képzőművészek az acélt, mint alapanyagot, s ezzel 
együtt a gyártási technológiákat. Támogatásunkkal 
kulturális értékeket hoztak létre, ahogy ezt láthattuk az 
alkotótelepet záró tárlaton is. A Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülést ötven éve alapították, a jeles évfordulót május 
23-án szakmai szimpóziummal ünnepeljük. Ez alkalomra 
budapesti székházunkba invitáljuk a Dunaújvárosban 
megrendezett kiállítást.                                                                         

  

ARcuLATVáLTáS  
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nológiák adta lehetőségeket. A művészek előre elküldték a 
terveiket, hogy az alkotásra szánt három hétben igazi mű-
helymunka folyhasson. Egy-két nap alatt beilleszkedtek 
az üzemi környezetbe, nem akadályozva a napi 
termelési folyamatokat, „csak” színesítve 
azokat alkotásaikkal. 

Kilenc izgalmas műtárgyat hoz-
tak létre acélötvözetekből a Vas-
mű üzemeiben közös munkával 
a képzőművészek és a techno-
lógiákban jártas szakemberek. 
A kiállításmegnyitóra min-
denki eljött, akinek köze volt 
a három hét alatt létrejött mun-
kákhoz, várva, hogy miként mu-
tatnak azok egy „vasmentes” térben. 
Izgalmas ötvöződés jelent meg Gosztola 
Kitti, Kaszás Tamás és Szalay Péter közös ki-
állításában. Egymástól függetlenül dolgozott a három 
művész a gyárban, alkotásaikban mégis idősíkokon át-
ívelő, jelenünket és jövőnket feszegető közös gondola-
tokat jelenítettek meg.

Gosztola Kitti munkáinak központjában a természettu-
dományok és a képzőművészet kapcsolatának vizsgálata áll. 

Foglalkoztatja, hogyan nyúlunk a környe-
zethez, a természethez. Az alkotótelepen 
feldolgozott témát bányászattal kapcso-
latos kutatás előzte meg. Föld alatti ásvá-
nyok, ércek elhelyezkedéséről talált eköz-
ben egy XVII. századi metszetet, amelyet 
öntvényekből létrejött térbe emelt. Másik 
munkájának kiindulópontja egy múlt 
század eleji bányászati könyv metszete, 
amely a földben elhelyezkedő ércstruktú-
rák megközelíthetőségét ábrázolja. Fon-
tosak a megtalált szövegek is. Évszázadok 
óta foglalkoztatja az embereket, milyen 
érckészleteket rejt a föld mélye, és hogyan 

hat a bányászat a környezetre. Szemet vonzóak a művész-
nő alkotótelepen készült plasztikái. Látványosak, légiesek, 
finomak, szépek, miközben súlyuk nyolcvan-száz kiló kö-

rüli. Nehéz az öntöttvas, különösen gondolatok 
formájában.

Kaszás Tamás dunaújvárosi. Gye-
rekkori élmények kötik a Duna-parti 

acélszobrokhoz, egy álma vált va-
lóra az alkotóteleppel. Munkái-
ban az ember természettel kap-
csolatos lehetőségeit, felelősségét 
feszegeti. Az alkotótelepen egy 
tizenkilencedik századi, rabszol-

gákat szállító hajót ábrázoló met-
szetet emelt át utópisztikus környe-

zetbe. Űrhajót épített acéllemezből, 
amely logisztikailag hatékonyan szállít em-

bereket egy új világ felé. Másik munkája öntött és 
kovácsolt, egyben elhajíthatatlan lándzsák együttese, a har-
madik egy forrasztott táblakép. A lándzsák hegyei falevelek 
lenyomataiból gyártott, míves öntvények.  

Szalay Péter tíz évvel korábban már járt a Vasműben 
egy művésztelep résztvevőjeként. Ismerte a technológiai 
lehetőségeket, ezért is sajnálta, hogy a „Statikus Idő” címet 
viselő óraszerkezete most csak szállítható, galériás lépték-
ben készülhetett el. Valóban fontos köztéri alkotás lehetne 
egy ötszáz kilós változatban, de meghökkentő gondolato-
kat indított el a KMI terében is a mutatóira támaszkodó, 
mozdulatlan időhordozó. Ide tervezte másik két alkotását. 
A vasat életre keltő, kézbe vehető hengereken próbálta 
meg a vasas mesterségek fogásait. Más-más tapintást, fe-
lületet, színt, súlyt hozott létre, mintegy megjelenítve az 
anyag végtelenségét. 

A művészek izgalmas három hetet töltöttek a Vasműben, 
anyagokkal, technológiákkal ismerkedve, s közben számos 
új ötletük is született. Egybehangzóan jelentették ki: bármi-
kor szívesen dolgoznának újra együtt a gyári szakemberek-
kel.

 Egymástól 
függetlenül dolgozott  

a három művész  
a gyárban, alkotásaikban 
mégis idősíkokon átívelő, 

jelenünket és jövőnket 
feszegető közös  
gondolatokat  

jelenítettek meg.
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n Sopron mellett, Fertőendréden születtem, ahol édesapám 
kántortanító, majd az államosítás után iskolaigazgató volt, 
édesanyám pedig a helyi postahivatal vezetője. Két nővérem 
után ott kezdtem meg én is az 
elemi iskolát, a negyedik osz-
tály elvégzése után a soproni 
bencés gimnáziumba kerültem. 
1948-ban államosították az is-
kolákat és a bencés gimnázium 
megszűnt. Hatodik osztályban 
ismét Fertőendrédre kerültem 
vissza, ahol édesapám tanított 
engem is. Hát, nem volt egy 
kellemes dolog: mindennap fe-
leltem szinte minden tárgyból. 
A középiskolát a soproni Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumban 
végeztem, humán osztályban. 
A tanulás mellett a gimnázium 
csapatában, a Fáklyában futbal-
loztam. A családban semmiféle 
előzménye nem volt a műsza-
ki pályának, a két nővérem pedagógus pályára ment. Én 
viszont imádtam a kémiát, ami a műszaki pálya felé orientált. 
A veszprémi egyetemre jelentkeztem vegyészmérnöknek, 

A hazai acélgyártás nagy öregjeinek egyike  
dr. Szabó Zoltán, a DUNAFERR nyugalmazott főmetallurgusa, 
a Dunaújvárosi Főiskola egykori tanára, főigazgató-helyettese. 
Gazdag életútja sikerekben is bővelkedett, de nem kerülték el  

pályáját a nehézségek sem. Ma, nyolcvankét évesen  
egyfajta bölcs derűvel tekint vissza az elmúlt évtizedekre,  

őrizve emlékezetében a meghatározó eseményeket,  
kollégákat, barátokat. 

„Ma sem csinálnék 
másképp semmit…”

Portrévázlat dr. Szabó zoltánról

ahová helyhiány miatt nem sikerült bekerülnöm. Akkoriban 
rengetegen akartak vegyészmérnökök lenni. Viszont tehetsé-
ges futballista voltam, úgy gondoltam tehát, hogy várok egy 

évet, addig focizok és dolgozni 
fogok mellette valamit. Több 
helyről is kaptam ajánlatot, 
végül a Petőházi Cukorgyá-
rét fogadtam el. Bérelszámo-
lóként dolgoztam a gyárban, 
miközben a csapat legfiata-
labb játékosaként fociztam. A 
fizetés mellé „természetbeni 
juttatásként” minden edzés 
után kaptunk uzsonnát…  
A futballcsapatunk kapitánya 
kohómérnök volt és a soproni 
egyetemen dolgozott tanárse-
gédként. Akkoriban költözött 
át a kohómérnöki kar Sopron-
ból Miskolcra, ő nem tartott 
velük, a cukorgyár főmérnöke 
lett. Amellett, hogy a sport-

ban is sok segítséget kaptam tőle, a pályámat is figyelemmel 
kísérte. Sokszor mondogatta, hogy eszembe ne jusson egy 
érettségivel abbahagyni a tanulmányaimat, mindenképpen S
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tanuljak tovább. A családból is kaptam ösztönzést: a nővé-
rem férje kohómérnök volt, a Sztálin Vasműben dolgozott. 
Talán sokaknak ismerős a neve: Kuslits Tibornak hívták. Egy 
családi találkozás alkalmával bevitt a gyárba és megmutatta 
nekem az Acélművet. Annyira elbűvöltek a látottak, hogy el-
döntöttem: én is kohómérnök leszek. 1956 szeptemberében 
kezdtem meg a tanulmányaimat Miskolcon, a Rákosi Mátyás 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. 

Kik voltak azok a meghatározó pedagógus 
egyéniségek, akikre jó szívvel emlékszik vissza?
n Nagyon jó tanáraim voltak. A nagy tudású Verő József 

professzor úr vagy Diószeghy professzor, aki tüzeléstant ta-
nított nekünk, és akinek demonstrátorként segíthettem a 
munkáját. A hallgatók gyakorlatához szükséges anyagok és 
eszközök előkészítése mellett a tudományos kísérleteiben 
való segédkezés is a feladataim közé tartozott. Dr. Horváth 
Zoltán volt a karunk dékánja, akit precíz munkájáért nagyon 
tiszteltünk, egyúttal féltünk is tőle, mert rendkívül szigorú 
tanár volt. 

Milyen volt akkoriban az egyetemi diákélet? 
n Számomra „sűrű”, hiszen a tanulás mellett a futballt 

sem hagytam abba. Három évig voltam az egyetemi csapat, 
a MEAFC csapatkapitánya. A megyei első osztályban ját-
szottunk, egyik évben bejutottunk az országos egyetemi 
bajnokság döntőjébe is. A tanulást a sport mellett sem ha-
nyagoltam el, így a jeles átlagom révén két évben is megkap-
tam az egyetemen a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést, ami 
nagy büszkeséggel töltött el. Nagyon mozgalmas diákéletünk 
volt: tanultunk, sportoltunk, udvaroltunk. Sajnos, édesapám 
1959-ben meghalt, s hogy édesanyámat anyagilag teher-

mentesítsem, jelentkeztem az egyetemen a Dunai Vasmű 
társadalmi ösztöndíj programjába. Havi 650 forint ösztön-
díjat kaptam a gyártól, emellett 100 forint volt a juttatásom 
havonta a tüzeléstan tanszéken a demonstrátori munkáért, 
így a 750 forintból diákként kényelmesen megéltem, egyút-
tal eldőlt az is, hogy hol fogok dolgozni az egyetem után. A 
diplomamunkám a Dunai Vasműhöz, azon belül is a kohói 
zsugorítvány-adagolás témaköréhez kapcsolódott. 1961-ben 
szereztem meg a kohómérnöki diplomát és még ugyanabban 
az év munkába álltam a Vasműben. A diákkori ismeretségek, 
kapcsolatok a későbbi évtizedekben is nagyon sokat segítet-
tek a napi munkában. A szakmán belül szinte mindannyian 
Miskolcról indultunk, bármilyen probléma megoldása és 
az együttműködés is sokkal könnyebben ment így, hogy jól 
ismertük egymást a diákévekből.

Hogyan indult és később hogyan alakult  
a dunaújvárosi szakmai életpálya?
n 1961. augusztus 4-én kezdtem a gyárban. Elsőként 

a Meleghengermű készsorára kerültem, ami utólag visz-
szagondolva nem volt rossz hely, engem viszont szakmai-
lag már akkor is az acélgyártás érdekelt. Metallurgusként 
egyébként is elég kevés alakítástechnológiát tanultunk, 
így kissé „elveszettnek” éreztem  magam a hengerműben. 
Ám rövidesen sikerült a személyzeti osztály segítségével 
átkerülnöm az Acélműbe, amelynek az akkori vezetője dr. 
Répási Gellért volt. A mai napig szívmelengető érzés visz-
szagondolni arra, hogy pályakezdő fiatalként milyen őszin-
te érdeklődéssel, segítőkészséggel fogadott engem és sokáig 
figyelemmel kísérte a pályám alakulását. Volt fél évem arra, 
hogy egy foglalkoztatási terv mentén megismerkedjek az 
Acélmű működésével, munkaterületeivel, majd le kellett 

A Soproni Fáklya SK labdarúgócsapata  
(a guggoló sor bal szélén Szabó Zoltán)

A XIII. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia 
levezető elnökeként
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tennem az acélgyártói vizsgát. Egy volt miskolci osztály-
társammal, Takács Pistával vizsgáztunk együtt, ő később az 
Acélmű főenergetikusa lett. A sikeres vizsga mellett sajnos 
egy tragikus emlék is fűződik ahhoz a naphoz. Éjszakás mű-
szakba mentem, abban a műszakban gyártottuk a martin-
acélműben az első adag olyan acélt, amit már én írhattam 
alá. A lecsapolt adag azonban öntés közben kifröccsent 
és aznap éjjel ott meghalt egy ember. Borzasztó volt az az 
éjszaka mindannyiunk számára, szakértői és rendőrségi 
vizsgálatot is lefolytattak. A vizsgálat megállapította, hogy 
acélgyártói hiba nem történt, de mindannyian, akik aznap 
éjjel műszakban voltunk, még évtizedeken át hordoztuk 
magunkban a tragédia emlékét. Sokat segítettek később a 
műszakon dolgozó idősebb kollégák abban, hogy ezt lel-
kileg „túléljem”, hiszen a munkát folytatni kellett, az élet 
ment tovább. Répási Gellért a továbbiakban is figyelemmel 
kísérte a munkámat, gyakran kijött a kemencéhez, ahol dol-
goztunk, sokat kérdezett, tesztelte az elméleti és a gyakorlati 
tudásomat is. Felajánlott számomra egy, a szokványostól el-
térő előmeneteli lehetőséget. Létrejött egy szakértői csoport 
az Acélműn belül, ahol metallurgiai technológiákkal foglal-
koztunk és ennek a csoportnak én lettem a vezetője. Négy-
öt technikus kollégával dolgoztunk együtt, számtalan gyár-
tási kísérletet hajtottunk végre, amelynek eredményeként 
nagy léptékű változások történtek a gyártástechnológiában, 
az energiafelhasználásban, az egyes acélfajták minőségében. 
Nagyon izgalmas időszak volt, gyakorlatilag akkoriban 
kezdődött meg a tudatos technológia- és termékfejlesztési 

munka az acélgyártásban. A különböző felhasználói ipar-
ágak (vegyipar és élelmiszeripar) fejlődésével megnöveked-
tek a vevői igények az erősen ötvözött acéllemezek iránt, így 
a Dunai Vasmű vezetése egy öttonnás betétsúlyú ívfényes 
elektrokemence telepítéséről döntött, amelynek 1965-ben az 
üzemvezetője lettem. Az előállított termékekkel kapcsolat-
ban a piac visszaigazolta a munkánk sikerességét, azonban a 
martinkemencék termelése is dinamikusan növekedett. Az 
évi egymillió tonnás acélgyártás elérése prioritást élvezett, 
ami azonban az elektrokemence háttérbe szorulását hozta 
magával. A napi munkában ez nehézségeket, konfliktusokat 
is jelentett, így 1971-ben váltottam, elfogadtam a miskol-
ci Nehézipari Műszaki Egyetem állásajánlatát és a korábbi 
óraadói tevékenységet követően a Dunaújvárosi Főiskolai 
Kar főállású oktatója lettem.

Minden bizonnyal izgalmas időszak volt ez is,  
hiszen a gyakorlatban megszerzett tudást 
hasznosíthatta az oktatásban.
n A műszaki főiskolák, főiskolai karok deklarált célja 

volt a gyakorlatorientált felsőfokú képzés megvalósítása. 
Ennek érdekében és szellemében dolgoztunk mi is. Ezekből 
az évekből talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült 
létrehoznunk egy olyan saját műhelyt, ahol a hallgatók gya-
korlati képzését végre tudtuk hajtani. Zsugorítóteknővel, 
háromfázisú ívfényes kemencével, kúpolókemencével és 
héjformázó berendezéssel felszerelt komplex műhelyt hoz-
tunk létre, ahol többek között acélgyártással, acélöntvény-

Családi találkozó Bakonybélben
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kolci öregdiákok. Igyekeztem kivenni a részem a szakmai 
közéletből is, 2000-ben történt nyugdíjazásom után is. Há-
rom évre visszatértem még a Dunaújvárosi Főiskolára, ahol 
a metallurgiai tanszék vezetője lettem és tanítottam is. Sok 
éven át voltam a Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények 
című szakfolyóirat olvasószerkesztője, és több évtizeden át 
tevékenykedtem az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (OMBKE) vezetőségében is. Úgy gondo-
lom, hogy küzdelmes, de izgalmas és szép pályát tudhatok 
magam mögött. Piacképes acéltermékek kifejlesztésében, 
remek szakemberek kinevelésében vehettem részt: mint 
annak idején a futballpályán, a munkában is igyekeztem 
hozzátenni a magam részét a sikerhez. A műszaki-tudomá-
nyos közélet történéseit igyekszem nyomon követni ma is, 
és őrizni a barátságokat, mert azok nagyon fontosak.

Hogyan alakult a családi élete?
n A feleségemet még az egyetemi évek alatt ismer-

tem meg. Ő az egri tanárképzőn szerzett diplomát, majd 
1963-ban házasodtunk össze. Három 
gyermekünk született. Legidősebb 
lányunk Budapesten él és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban dolgozik. 
Középső lányunk gyógyszerész lett, 
náluk két felnőtt unokánk van. A leg-
fiatalabb lányunk kohómérnökként 
végzett és a doktori iskola elvégzése 
után disszertációját summa cum lau-
de minősítéssel védte meg. A férje is 
kohómérnök és mindketten az ISD 
DUNAFERR-nél dolgoznak. Náluk 
három kisgyermek van. Így, az öt 
unokával vidám az élet. Boldogsággal 
tölt el az is, hogy nagyon összetartó a 
családunk, a lányaim ugyanolyan jó 
testvérek, mint amilyenek mi voltunk 
a nővéreimmel. Visszagondolva az 
életemre, ma sem csinálnék másképp 
semmit: elégedett ember vagyok.

készítéssel, valamint a cementipar számára salakgyártással 
kísérleteztünk, de próbálkoztunk műkőolvasztással is. A 
Vasműben közelgő technológiaváltásra készülve megter-
veztünk és építettünk a műhelyben egy LD-konvertert. Ma-
gyarországon a konverteres acélgyártás elsőként a főiskolai 
tanműhelyben valósult meg! Számos témában működtünk 
együtt a Vasművel gyártási kísérletek lebonyolításában. An-
gol példa alapján meghonosítottuk a dunaújvárosi műszaki 
felsőoktatásban az ipari hátterű képzést (szendvicsképzést), 
rengeteg üzemi gyakorlati órával. Számos egykori diákom 
ma már elismert felsővezető az ISD DUNAFERR-nél és más 
iparvállalatoknál. 

Időközben 1986-ban megvédtem doktori disszertáci-
ómat, „Lágyacélok finomítása porított fémek üstbe fúvatá-
sával” címmel. Később két négyéves cikluson át voltam az 
időközben önállóvá vált főiskola főigazgató-helyettese, az 
oktatási munka mellett főként tanulmányi ügyekkel fog-
lalkoztam, de több jegyzetet, tankönyvet is írtam. Egy idő 
után azonban azt éreztem, hogy olyan rendszerszintű prob-
lémák vannak a felsőoktatással, s bizonyos értelemben a 
teljes oktatási rendszerrel, amelyek nem férnek össze az én 
pedagógiai meggyőződésemmel. Emellett személyi problé-
mák is nehezítették a munkámat, így hát elkövetkezett az 
életemben még egy jelentős váltás: 1991-ben visszatértem 
a Vasműbe.

Hogyan alakult ez az időszak,  
aktív pályafutásának utolsó szakasza?
n Egy rövid ideig főmunkatársként 

dolgoztam a műszaki fejlesztési főosz-
tályon, majd 1992-ben pályázat útján 
nyertem el a DUNAFERR Acélművek 
Kft. főmetallurgusi beosztását. Ez az 
időszak is rengeteg szakmai sikerél-
ményt adott, a gyártmányfejlesztési 
feladatok nagy részét közösen oldot-
tuk meg kollégámmal-barátommal, 
dr. Horváth Ákossal, a vállalat főtech-
nológusával. Mind a folyamatos ön-
tés, mind a konverteres acélgyártás 
területén számos sikeres projektet 
irányíthattam, vagy működhettem 
közre azokban. Ákos mellett még sok-
sok kollégát, tudományos szerzőtársat 
nevezhetek barátomnak, többek kö-
zött dr. Szücs Lászlót, dr. Kováts Mik-
lóst vagy dr. Hári Lászlót. Ahol tudtuk, 
segítettük egymás munkáját mi, mis-

FONTOSABB  
TuDOMáNyOS 
EREDMéNyEK,  
ELISMERéSEK
1961 Okleveles kohómérnök

1986 Műszaki doktor

Több főiskolai jegyzet,  
tankönyv, valamint számos  
szakmai publikáció szerzője

Oktatásügy Kiváló Dolgozója

Kiváló Munkáért  
miniszteri kitüntetés

Kerpely Antal-emlékérem

Szent Borbála-emlékérem

DUNAFERR-ért Díj 

ISD DUNAFERR Zrt.  
főtanácsosa 

Féltve őrzött kincseinek egy része 
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A műemléki védelem alatt álló palota történetéről a leg-
több információt, érdekességet Voit Pál 1941-ben íródott, 
„A Magyar Földhitelintézet székháza – hajdani Marczibá-
nyi-palota – és dísztermei” című tanulmányából tudhatjuk 
meg. A szerző tudományos alapossággal tárgyalja művében 
az épület történetét. A gazdag architektúrájú épületet Hild 
József építette Marczibányi Márton számára 1830 és 1833 
között. Az épület a klasszikus belvárosi bérpaloták jelleg-
zetes térelosztását mutatja: meghatározó építészeti elem a 
lépcsőház, a hozzá kapcsolódó folyosórendszer, valamint a 

telek közepén a négy oldalról épületrészekkel övezett ud-
var, ahová a ház legtöbb helyiségének ablak- és ajtónyílása 
néz. A többi bérpalotához hasonlóan itt is az első emeleten 
épült a legtágasabb lakás, a ház tulajdonosának otthona. E 
lakás díszesebb belső kiképzésű volt a többinél, a tulajdonos 
anyagi és társadalmi helyzetének megfelelően.

A Marczibányi-palota a régi Pest azon épületeinek egyi-
ke, amellyel az építészeti szakirodalom keveset foglalko-
zott, hosszú ideig még a palota építőmesterének személye, 
és az építés körülményei is ismeretlenek voltak. Voit Pál S
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Fejezetek  
a Marczibányi-palota 

történetéből
Az MVAE-SzéKház TITKAI

Budapest belvárosának egyik legszebb épülete  
a klasszicista stílusú egykori Marczibányi-palota. 

A Hild József által tervezett épület az Október 6. utca 7. szám alatt  
ma a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés székháza.  

Az épületben napjainkban az egyesülés mellett ingatlanbérlet  
keretében több szervezet is működik, többek között  

a Közép-európai Egyetem egyik campusa. 
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tanulmánya hiánypótló mű az építéstörténet részleteinek 
feltárása szempontjából. 

Marczibányi Márton, az előkelő és gazdag délvidéki csa-
lád sarja, földbirtokos, Szerém vármegye országgyűlési kö-
vete, császári és királyi kamarás 1818-ban lett pesti polgár. 
1828-ban vásárolta meg 12 000 forintért a pesti Lipótváros-
ban a 660 négyszögöles telket báró Brüdern József császári 
és királyi kamarástól. A hatalmas, három utcára nyíló telek, 
amely az épülő Pest új, divatos városrészében feküdt, igen 
alkalmasnak kínálkozott egy nagyszabású építkezés céljára. 
Két évvel a telek megvásárlása után Marczibányi Márton 
a pesti Szépítési Bizottsághoz fordult építési engedélyért 
és beterjesztette kétemeletes házának terveit. Azonban az 
az épületterv, amely a Marczibányi-féle építkezési kérelem 

melléklete volt, a teleknek csupán egyik felén álló épü-
letet ábrázol. A tervek 1830-as évszámmal és 

„Joseph Hild Baumeister” névalá-

írással vannak ellátva. Az építkezés második részéről, illet-
ve a Zrínyi és Bálvány (mai Október 6.) utcai épületrészről 
mindennemű irat hiányzik, holott eleve ez lehetett a pom-
pásabb és művészettörténetileg is jelentősebb rész. Ez az 
épületrész rejti magában azokat a dísztermeket, amelyek a 
teljes épület fő művészeti értékeit hordozzák. A palota teljes 
építéstörténete kibogozhatatlan maradt, azt viszont sike-
rült kikutatnia Voit Pálnak, hogy 1830-ban kért engedélyt 
Marczibányi a Két Sas (a mai Sas) és Zrínyi utcai telekrész 
beépítésére. 1832 augusztusában már a másik rész is épült, 
sőt az első emelet magasságáig állt is, tehát a két építke-
zés közvetlenül egymás után következhetett. A telekátírási 
jegyzőkönyvek arról adtak hírt, hogy 1834. decem berében 
az építtető leánya, nemes puchói Marczibányi Hermina az 
elhunyt atyja által épített palotát, mint törvényes 
örökséget, a nevére kívánja íratni. Marc-
zibányi Hermina az orosz 

A Marczibányi-ház Sas utcai homlokzatának terve, 1830 A Marczibányi-palota 1868. évi átalakítása alkalmából készült metszetrajz
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felmenőktől származó Razumovszkij Kirilovics Miksa 
grófhoz ment nőül, majd 1848-ban Párizsban kelt végrende-
letében leányát, Razumovszky Stefániát tette meg általános 
örökösévé. Tőle váltja azután vissza a ház tulajdonjogát  
153 900 forintért a nagymama, az építtető özvegye, Marczi-
bányi Mártonné 1856-ban. Marczibányi Mártonné, szüle-
tett Grohoszka grófnő ekkor már Wrede herceg felesége 
volt, így Wrede Desidéria hercegnőként lett új tulajdonos, 
tehát a palota végül a ház régi úrnőjének birtokában ma-
radt. 1863-ban az asszony elhunyt, s a ház tulajdonjoga 
férjére, Wrede Raoul hercegre szállt. A palota értéke ekkor 
már 280 995 forint volt. Wrede herceg, aki 1864 májusában 
vált az ingatlan valóságos birtokosává, már két év múlva, 
elég jelentős anyagi veszteséggel megvált az épülettől. 1866 
decemberében vásárolta meg a hercegtől – 250 000 osztrák 
értékű forintért – a Magyar Földhitelintézet saját céljaira a 
palotát és annak hosszú évtizedekig nemcsak telekkönyvi 
tulajdonosa, hanem gondozója, szépítője és nemes hagyo-
mányainak őrzője maradt. 

Az új birtokossal a palota történetének új fejezete kez-
dődött. A Magyar Földhitelintézet röviddel a birtokbavétel 
után átalakításokat és 
tatarozási munkálato-
kat vett tervbe. Az inté-
zet beadvánnyal fordul 
a városi tanácshoz 1867 
júliusában, amelyben 
Wieser Ferenc építész 
kezessége és benyúj-
tott tervei alapján új 
folyosó építését és át-
alakítási munkálatok 
engedélyezését kérte. 
Ez az átépítés igen alapos lehetett, mondhatni a pincétől a 
padlásig terjedt. A Marczibányi-ház  1867-68-as átépítését 
Diescher József végezte, ekkor kapta meg az épület azokat 
a reneszánsz modorú külső díszeket, amelyek nagyjából ma 
is meghatározzák megjelenési formáját. A palota 1912-ben 
újra jelentős változáson ment keresztül: ekkor emelték rá a 
III. emeletet Hoepfner Guidó műépítész tervei szerint. Bár 
az emeletráépítés az épület arányainak teljes megváltoztatá-
sával járt, a belső díszterem-sorozat ekkor nem szenvedett 
változást. 

A Marczibányi–palota építészeti kincseinek egy része a 
második világháborút követő kommunista időszak évtize-
dei alatt komoly károsodást szenvedett. Több helyiségben 
például egyszerűen lemeszelték a csodálatos freskókat. 
Azonban számos gyönyörű részlet épségben fennmaradt. 

Ilyen például az egykori kisszalon dongaboltozatát 
díszítő, Psziché elrablását ábrázoló dekoratív freskó, a 
földszinti dór oszloprend a háromhajós főbejáratnál, az 
I. emelet árkádos és a III. emelet vasoszlopokon nyug-
vó folyosói. Az épület legjelentősebb művészi értéket 
képviselő enteriőrje Marczibányi Márton egykori, kör 
alaprajzú könyvtárszobája, kupoláján a Ganümédesz el-
rablását ábrázoló freskóval. 

Az épület több 
évtizedes állami tu-
lajdonlást követően 
hivatalosan 1991 már-
ciusában került a Ma-
gyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés tulajdonába. 
Egyesülésünk elkötele-
zett a fővárosi építésze-
ti örökség e páratlan 
kincsének értékmeg-
őrzésével, állagmeg-
óvásával kapcsolatban. 
A palota egyes terei 
az anyagi lehetőségek 

függvényében, a fenntarthatóság elveit is figyelembe véve, 
lépésről lépésre újulnak meg. 

Psziché elrablása

Ganümédesz elrablása
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Hogyan indult a szakmai 
pályafutása? 
n 1944-ben születtem Kunhegye-

sen és onnan elkerülve a dunaújvárosi 
Kerpely Antal Kohó- és Gépipari Tech-
nikumban szereztem kohásztechnológus 
végzettséget, majd a miskolci Nehézipa-
ri Műszaki Egyetemen kohómérnökként 
végeztem. 

Ezután ismét Dunaújvárosba hozott 
az élet, a főiskolán huszonhat éven keresztül oktattam az 
anyagismeret, anyagvizsgálat és hőkezelés tantárgyakat. 
Ebben az időszakban nagyon sok ipari megbízást kap-

tunk, melyek keretében elmélyültek a 
kapcsolataink az üzemi szakem-

berekkel. Olyan ipari szakmai 

Hogy milyen változatosan kanyaroghat  
egy-egy mérnöki életút, arról már több 
alkalommal is megbizonyosodhattam, 
miközben elkészült egy-egy interjú  
a Magyar acélba. Izgalmasan alakult  
dr. Fehér andrás pályája is, aki oktatott 
felsőfokú képzésben, az anyagvizsgálati 
szakma elismert szakembere lett, de 
érdeklődött a vasgyártás őstörténete  
iránt is. a nyugdíjas mérnök a Fejér megyei 
rácalmáson él és jó ideje szinte minden 
szabadidejét a magyar Szent Koronával 
kapcsolatos kutatásoknak szenteli. 
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Az egyetemi  
évek emléke:  
az 1967-ben  
végzett 
kohómérnökök 

kupája

A bucakemencétől 
a Szent Koronáig

Dr. Fehér andrás kutatásai

ismereteket szereztünk, amelyeket az oktatásban gyü-
mölcsözően tudtunk felhasználni. 1974-ben házasodtam, 
és mondván, hogy ennél semmi nem lehet veszélyesebb, 
elkezdtem az iskolarepüléseket a kisapostagi repülőtéren. 
Ezüst koszorús minősítésig jutottam. Később a rácalmási 
családi házunk építése és a Szent Korona kutatására for-
dított idő mellett már nem maradt elegendő időm a re-
pülésre.

1983-ban doktoráltam Miskolcon, „Unikor acélok 
termo mechanikus kezelése” címmel írtam és védtem meg 
doktori disszertációmat. 1993-ban azonban megelégel-
tem az oktatásban tapasztalható színvolcsökkenést és 
munkahelyet változtattam. Tizenöt évet a DUNAFERR 
Qualitest Kft.-nél töltöttem mint vizsgálatfejlesztési 
osztályvezető és 2008-ban lettem nyugdíjas. Ám ez-

után sem tudtam semmittevéssel tölteni 
a napjaimat, így vasbuca-gyártási kísérle-
tekbe kezdtem a kertünkben, a feleségem 
„nagy” örömére. 

Miért érdekes még ma is  
az a módszer, amellyel a középkorban 
az őseink előállították a hétköznapi 
élethez szükséges vastárgyaikat? 
n A régészek a Kárpát-medencében 

több vasgyártási centrumot találtak, és az ásatások so-
rán jelentős számú, viszonylag ép Árpád-kori vasbuca 
kemence is előkerült. Rekonstruálták a főbb méreteket, 
egy-egy kis műhely alaprajzát is. Egy dologról nem tudtak 
leírást adni a régészek, de a történészek sem: arról, hogy 
hogyan készítették elődeink azt a kis, mintegy öt-tíz kilós 
vasbucát, ami igazából acél volt, hiszen a karbontartalma 
mindössze néhány tized százalékot tett ki. Tehát ková-
csolható volt, ebből készítették a kardot, kengyelt, nyíl-
hegyet, miegymást. Ha jól belegondolunk, a lótenyésztés 
és a vasgyártás jelentette akkoriban a „nehézipart”, amely 
nemcsak a gazdálkodáshoz kellett, hanem a hadászathoz 
is. Idegeneket nem engedtek a vasasok közelébe, nehogy 
eltanulják a vasgyártás titkát. Nem volt szabad leírni sem 
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a vaskészítés menetét. Háborúkban az egyik fő utasítás 
az volt mindenki számára, hogy a vasasokat élve kell el-
fogni! 

Mi motiválta Önt a kutatások során? 
n Amikor elkezdtem a vasbucagyártással foglalkoz-

ni, volt olyan gondolatom, hogy tulajdonképpen nagy 
szégyen, hogy amit a középkorban és még korábban is 
tudtak az elődeink, azt mi, kohászok nem tudjuk meg-
valósítani. Az 1950-es években Heckenast Gusztáv és 
munkatársai már próbálkoztak Magyarországon ennek 
a technológiának a felélesztésével, sikertelenül. 2004-
ben kezdtem meg a kísérleteket. A kezdeti sikertelensé-
gek után laborkörülmények között próbáltam az egyes 
redukciós fázisokat nyomon követni, melyek közelebb 
vittek a sikerhez. Ez az időszak három évig tartott. A 
kutatási, kísérleti eredményeimet igyekeztem fiatal 
mérnököknek átadni. Kezdetben egy végzős öntész-
kohómérnök volt a segítségemre, de ő „kidőlt” a sorból. 
Majd egy jó értelemben vett igazi megszállott kollégá-
val, a Budapesti Műszaki Egyetem végzős hallgatójával 
folytattam a munkát, amely végül eredményre vezetett. 
Ebből a témából készítette a diplomamunkáját, sőt a 
doktori értekezését is. Közben én már csak szemlélője 
lettem a további fejlődésnek. Azért elkísértem őt Cseh-
országba, Hollandiába bemutatókra és egy konferenciá-
ra, Prágába. Úgy jártam, mint az egyszeri mester, akit a 
tanítványai már lehagytak, és járják a maguk útját. De 
ez így van rendjén. Akik ma már ezeket a munkákat ösz-
szefogják: dr. Török Béla és dr. Thiele Ádám. Nyaranta 
hagyományőrző, vasbucakészítő táborokat szerveznek 
Somogyfajszon, és szépen beillesztik az egykori, híres 

magyar vaskultúra jeles helyeit az Európát átszelő Kö-
zép-Európai Vaskultúra Útjába, amelyre a vasgyártás ősi 
helyszínei, múzeumai, emlékhelyei vannak felfűzve, ha-
sonlóan a borutakhoz vagy a kápolnák útjához.  

A kutatásokhoz természetesen pénz is kell, tehát ezért, 
és a munka szépségéért is szakértői engedély birtokában 
vállalkozom fémszerkezetek károsodásának vizsgálatára, 
szakértői tanulmányok készítésére. Azért még a tanítói len-
dületemből is maradt egy kicsi: roncsolásmentes anyagvizs-
gálatot oktatok felnőttképzésben. 

 
Hogyan jött az életébe a másik nagy „szerelme”, 
a Szent Korona kutatása?  
n Nos, ez a munka már több évtizede, egészen pon-

tosan 1978 óta tart és a nyugdíjas éveimben ismét in-
tenzív lett, szép új felfedezések születtek. Annak idején 
a kisapostagi repülőtéren kezdődött a történet, ahol 
rendszeresen repültünk, és az ottani mérnök baráta-
imból szerveződött az a társaság, akikkel megkezdtük 
1978-ban a hazatért Szent Korona vizsgálatát. Ebben a 
csapatban volt villamosmérnök, matematikus, repülő-
mérnök és személyemben egy kohómérnök is. Egyetér-

Vasbuca mikroszkópos képe (metallográfiai csiszolat,  200-szoros nagyításban)

Bucakemence a kertben
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tettünk abban, hogy milyen sok, nem 
az esztétikai szépséget megcélzó 
ábrázolás található a koronán. 
Kezdetben az így felébredő 
kíváncsiságunk lett a haj-
tóereje annak, hogy kö-
zelebbről is megismerjük 
ezt a szokatlan tárgyat. 
Az addigi szemléletem-
ben ettől az időtől kezdve 
igen nagy változás követ-
kezett be, mert egészen más 
világnézeti realitásokat tárt 
fel a Szent Korona üzene-
te, mint amit eddig nekünk  
az egyetemeken oktattak,  
pontosabban nem oktattak.  

Milyen fogadtatásra találtak 
a tudományos világban  
az Önök meglátásai? 
n A Szent Koronával foglalkozó 

körökben bennünket a „Mérnökcso-
port” néven ismernek. Az 1981. évi 
publikációnkkal nagy riadalmat kel-
tettünk, mert objektív felismeréseink 
révén sorra cáfoltuk az addig felhal-
mozódott hamis nézeteket. Ezek el-
sősorban azért keletkeztek, mert a 
koronázási relikviákat a nagyközön-
ség az 1978-as visszatérésig nem vizs-
gálhatta, nem tanulmányozhatta más, 
csak a „kiválasztottak”. Jimmy Car-
ternek, az USA akkori elnökének a 
visszaszolgáltatásnál az volt az egyik 
kikötése, hogy mivel a koronázási 
jelvények a magyar nép tulajdona, le-
hetővé kell tenni mindenki számára, 
hogy megtekinthesse és előtte leró-
hassa a tiszteletét. 

A koronakutatást talán Szelényi 
György szép fotói, az aranyművesek 
vizsgálatai, valamint a mérnökök mé-
rései, illetve megállapításai alapozták 
meg. A hivatalos akadémiai kutatás 
véleményem szerint csupán csekély jelentőségű történelmi 
megállapítást tartalmaz mind a mai napig. Úgy látszik, hogy 
még az objektív méréseken alapuló kutatási eredményeink 

bizonyító hatása sem elegendő a hiva-
talos álláspont megváltoztatásához. 

Mi a lényege az Önök Szent 
Koronával kapcsolatos 
eszmerendszerének? 
n Valamikor a mérnökcso-

portnak az volt, s nekem is az 
az álláspontom, hogy a suszter 
maradjon meg a kaptafánál. Mi 
a természettudomány emberei 
vagyunk. De nem szabad elfe-
lejteni, hogy a hit és a tudomány 

egy gyékényen árulnak, bár az 
utóbbi évszázadokban igyekez-

tek szembeállítani egymással e 
két területet. Természetes, hogy a 
középkor tudósa számára ez nem je-
lentett gondot és a Szent Korona ké-
szítésekor a leképezendőt, a terem-
tett világnak egy részét, mint ideát 
tekintette szentnek és ez testesült 
meg az Országházban látható Szent 
Koronában. Így lett beavató koro-
na, mely egyedüli ebben a világban. 
Bármennyire is hihetetlen, vélemé-
nyünk szerint a Szent Korona ké-
szítői ismerhették a fény sebességét, 
a Föld tengelyének 23,5 fokos dő-
lésszögét, a Nap-Föld távolságot, a  
25 920 éves Nagy Napévet, melyet  
12 részre osztva kapták az állat-
öveket. A mi értelmezésünk  kiala-
kításához elmélyülten kellett ta-
nulmányozni a Bibliát, az apokrif 
iratokat, a történelmet. Mindazokat 
a tudományokat, amelyeket a közép-
kor tanult emberei is ismerhettek: 
az asztronómiát, az asztrológiát, a 
számmisztikát és nem utolsósorban 
Szent István korát. Természetesen a 
saját hibáink kijavítása során rájöt-
tünk, hogy a középkor tudós embe-
reinek ezt a remekművét csak úgy 
tudjuk megérteni, ha belehelyezzük 

magunkat az ő gondolkodásuk szférájába. Ezt kellene 
tennie mindenkinek, aki a Szent Korona vizsgálatával 
foglalkozik.

A SzENT KORONA 
SzuVERENITáSA 
A Szent Korona-tan a magyar törté-
nelmi alkotmány legfontosabb alap-
elveinek összegzése, gyűjteménye. 
Alapdoktrinája a Szent István király 
koronájához fűzött, abból eredez-
tetett, illetve más koronához nem 
fűzhető és nem levezethető szuvere-
nitás-fogalom. A misztikus magya-
rázat szerint Magyarország a Szent 
István-i felajánlás következtében 
Mária országa, a Regnum Marianum. 
A Szent Korona a közjogi utalások-
ban is, mint személy és nem csupán 
mint tárgy jelenik meg, hanem Szűz 
Mária koronájaként a szuverenitását 
megtestesítő „élő” tárgy, mert az 
államhatalom, a főhatalom alanya. 
Akaratát pedig tagjain keresztül, a 
törvények által fejezi ki. Így a magyar 
közjog szerint csak az gyakorol 
legitim hatalmat, aki a korona szuve-
renitását elfogadva, annak tagjaként 
a természeti-isteni törvények szel-
lemében, a királlyal, illetve a korona 
többi tagjával gyakorolja a megosz-
tott politikai-törvényhozói, végrehaj-
tói és bírói hatalmat. Vagyis a király 
és a nemzet is a Szent Korona jogán 
bírja hatalmát. 
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Az élelmiszertermelés az egyik legnagyobb forrás-
igényű tevékenység. Így a ma jellemző, rendkívül pa-
zarló felhasználás súlyosan megterheli környezetün-
ket, miközben az emberiség jelentős része éhezik.

Magyarországon egy főre vetítve 35-40 kg élelmi-
szerszemetet termelünk otthon évente, azonban ha 
ezt az adatot kiegészítjük a termeléstől kezdve a 
tároláson át a feldolgozással, szállítással is, akkor 
mindjárt 184 kg/fő/év értékről beszélünk. Minden 
jel arra utal, hogy minél gazdagabb egy társadalom, 
annál pazarolóbban bánik az élelmiszerrel. Például 
észak-Amerika országaiban a polgárok naponta 
átlagosan annyi élelmiszert dobnak ki, amennyi egy 
felnőtt férfi napi energiaszükségletének 60%-a. 

A pazarlásban egyik oldalon ott állnak a feleslege-
sen felhasznált erőforrások, a másik oldalon ott van 
a keletkező szerves hulladékok környezetszennyező 
hatása. Magyarországon az üvegházhatású gázok 
közel 10%-a a hulladékokból termelődik. 

és hogy mi a pazarlás egyik fő oka? Talán az, hogy 
manapság az élelmiszerekre nem úgy tekintünk, 
mint létünk egyik alapfeltételére, mint ahogy tették 
ezt annak idején szüleink, nagyszüleink, hanem a 
mindennapi kulináris gyönyört keressük fogyasz-
tásukkor. Ebből adódóan feledésbe merültek azok 
a konyhai praktikák, amelyekkel a megmaradt 
élelmiszerekből, állagukban megváltozott, de még 
fogyasztható összetevőkből étel készíthető. ugyanis 
a legtöbb esetben félkész termékeket vásárolunk, 
amelyeket aztán pár perc alatt ehetővé varázsolunk 
a mikrohullámú sütő segítségével. 

ha ezen a vonalon megyünk tovább, hamar eljutunk 
az élelmiszer-áruházak akcióihoz, amelyek büszkén 
hirdetik, hogy „egyet fizet, kettőt vihet”. Ezt sajnos 
úgy is megfogalmazhatnánk, hogy „kettőt vihet, 
egyet kidob”. ugyanis vásárlási szokásaink között 
bőven vannak olyan elemek, amelyek már eleve az 
élelmiszer pazarlásához vezetnek. hiszen vásárlás-
kor sok esetben hagyjuk magunkat befolyásolni és a 
csábításnak engedve töltjük meg a bevásárlókosa-
runkat. 

ha kicsit még „rágjuk ezt a csontot”, akkor két para-
doxonhoz jutunk:

A Föld népességének egyharmada szenved a rejtett 
éhezés következményeitől, ami annyit tesz, hogy az 
általunk fogyasztott táplálék csak elenyésző mérték-
ben tartalmazza az egészséges élethez szükséges 
vitaminokat és nyomelemeket, hiánybetegségeket 
idézve elő. Tehát eszünk, jól is lakunk, de közben 
szükséges egyéb forrásokból, pl. különböző kapszu-
lák segítségével a vitaminhiányt pótolni. 

Míg a világon naponta mintegy 30 ezren halnak éhen, 
addig a gazdagabb régiókban a túltápláltság számít 
népbetegségnek. Tudvalévő, hogy sok esetben lé-
nyegesen több tápanyagot juttatunk a szervezetünk-
be, mint amire ténylegesen szükségünk lenne. 

S akkor jöjjön pár elgondolkodtató, esetenként sok-
koló szám az élelmiszerpazarlás témaköréből: 

•	 Az	élelmiszertermelés	okozza	az	erdőpusztulás	
80%-át és az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátásának 30%-át.

•	 Az	élelmiszerek	előállítása	során	használjuk	fel	az	
édesvíz 70%-át. 

•	 1	liter	tej	előállításához	1000	liter	vízre	van	szük-
ség.

•	 Egyetlen	hamburger	előállításához	16	000	liter	
vízre van szükség.

•	 A	világon	megtermelt	élelmiszerek	egyharmada	
veszendőbe megy. 

•	 1,3	milliárd	tonna	élelmet	pazarol	el	a	világ	egy	
év alatt, aminek megtermeléséhez 198 millió 
hektárnyi területet használnak fel. Ez több, mint 
Magyarország területének kétszerese.

•	 Miközben	a	Föld	egyik	részén	folyik	a	pazarlás,	
addig a világ népességének 15%-a alultáplált és 
naponta 20 000 gyerek hal éhen. 

A fenti számok hihetőségét meg lehet kérdőjelezni, 
de talán nem is annyira a mértéken, mint inkább az 
irányon van a hangsúly! és van min elgondolkoz-
nunk! A Magyar Acél következő számában folytatom 
ezt a gondolati vonalat, de az élelmiszeripar egy má-
sik aspektusát boncolgatom majd. 

FENNTARThATÓSág

M
A

jO
R

 B
A

Lá
z

S
 fe

nn
ta

rt
ha

tó
sá

gi
 ig

az
ga

tó
he

ly
et

te
s,

 M
VA

E
Fo

rr
ás

: F
en

nt
ar

th
at

ó 
fe

jlő
dé

s 
pl

us
z,

 2
01

5.
( H

VG
-k

ia
dv

án
y)

MINDENNAPI KENyERüNKET  
ADD MEg NEKüNK MA,  
hOgy hOLNAP KIDOBhASSuK…

19magyar acél  2018. Tavasz



A Magyar Országos Levéltár tervtárának gyűjteményében 
több mint 350, a Lánchíddal kapcsolatos tervrajzot őriznek, 
amelyek segítségével végigkövethető a híd létrejöttének 
története. A Világörökség részét képező szerkezet,  
Budapest egyik jelképe 1840 és 1849 között épült. 

Az állandó híd építését Széchenyi István gróf szorgalmazta 
legjobban, aki az egységes Budapestet képzelte el  
a modern Magyarország fővárosaként. A megvalósítás 
azonban egyre késett, viták folytak arról, hogy boltozott 
kőhidat avagy kevés pillérű függesztett lánchidat  
építsenek-e, a hatóságok pedig attól tartottak, hogy  
a hídpillérek növelik az áradások és jégzajlások veszélyét.

Az Országgyűlés az 1836. évi XXVI. törvénycikkben intézke-
dett „egy állandó hídnak Buda és Pest közötti építéséről”. A 
híd építése részvényes társaság feladata lett,  
a munkát Országos Küldöttség felügyelte. A testület elnöke 
Széchenyi lett, aki csak a görög származású Sina György 
bankár (róla mintázta Jókai Mór Az arany ember főhő-
sét, Tímár Mihályt) anyagi és erkölcsi támogatását tudta 
megszerezni. Sina hívta Pestre William Tierney Clark angol 
mérnököt, akinek Marlow-ban, a Temze fölött ma is álló 
lánchídját Széchenyi és Andrássy György is megtekintette 
1832-ben. Az angol mérnök három hídtervet mutatott be, 
ezek közül végül 1838-ban a mai Gresham-palota helyén állt 
neoklasszikus Nákó-ház vonalában épülő 380 méter hosszú, 
háromnyílású változatot fogadták el. A helykiválasztás nem 
igazán volt szerencsés, mert a híd Budán a Várhegynek sza-
ladt, ezért kellett 1857-ben megépíteni az Alagutat.

A szerződést, amelyet a nemzet nevében József nádor, a 
részvénytársaság nevében Sina írt alá, az 1840. évi XXXIX. 
törvénycikk iktatta törvénybe. Ez kimondta, hogy  
a Lánchíd egymérföldes körzetében újabb hidat nem lehet 
építeni, és azt is, hogy az átkelésért mindenkinek vámot 
kell fizetnie, az így befolyt pénzt a részvénytársaság a híd 
karbantartására fordította. Az építkezés vezetésére a ter-
vező névrokonát, Adam Clarkot kérték fel. Az alapozáshoz 
cölöpsorral védett ideiglenes földgátat használtak, a pil-
lérek és a hídfők helyéről kikotorták a kavicsot, a közöket 
vízzáró agyaggal töltötték ki, és leástak a teherbíró talajig. 
Az első cölöpöt 1840. július 28-án verték le, az alapkövet 
a pesti hídfő alapgödrében 1842. augusztus 24-én tette 
le ünnepélyesen az V. Ferdinánd királyt képviselő József 
nádor. A szlavóniai fenyőfából készült cölöpök leveréséhez 
darabonként 400 ütésre volt szükség, a munkával két év 
alatt végzett mintegy nyolcszáz munkás. 

A pillérek, hídfalak 1847 júliusára elkészültek. A vasönt-
vényeket és a láncokat Angliából rendelték, a láncokat 
úszóállványokról, a parton elhelyezett gőzgép, csigasorok és 
görgők segítségével emelték helyükre.  
1848. július 18-án az utolsó beemelendő elemet tartó csiga-
sor vonólánca leszakadt, magával ragadva a munkahidat. 
A balesetben egy munkás meghalt, a munkát csónakból 
szemlélő Széchenyi maga is a Dunába esett, de szerencsé-
sen ki tudott úszni a partra. A még átadás előtt lévő hídon 
1849. január 1-jén haladt át az első kocsi: Bónis Sámuel 
országos biztos a koronát menekítette Debrecenbe. A hidat 
1849. november 20-án avatták fel. Maga Széchenyi soha Fo
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nem kelhetett át a hídon, ekkor már a döblingi ideggyógyin-
tézetben élt. A sors iróniájaként a hídon hivatalosan először 
Julius Haynau, a teljhatalmú osztrák katonai és polgári fő-
parancsnok haladt át. Másnaptól mindenki használhatta  
a hidat, aki megfizette a hídvámot. A felhajtókat 1850 óta 
őrzi a Marschalkó János által faragott négy kőoroszlán.  
A Lánchíd 1870-ben az állam tulajdonába került, és  
az 1873-ban egyesített Budapest valamint az egész ország 
jelképe lett. Átadásának fél évszázados jubileumán kapta  
a Széchenyi lánchíd nevet. Az 1913-15-ben megújított hidat 
és pesti lánckamráját a második világháború végén,  
1945. január 18-án a visszavonuló németek felrobbantották.

Az 1948-49-es újjáépítés során a pillérek kapuzatait ki-
bővítették, a hídfőket kiszélesítették, a vámszedő házakat 
elbontották, a budai hídfőbe gyalogos-aluljárót, a pesti 
hídfőbe villamos-aluljárót építettek. Az újjáépített hidat 
1949. november 20-án, száz évvel az első hídavatás után 
adták át ünnepélyesen. A főváros első állandó hídját  
1973-ban, majd 1986 és 1988 között újították fel,  
150. születésnapjára új díszvilágítást kapott.  
Azóta a Lánchíd újabb műemléki felújítása vált  
szükségessé, a kivitelezés az idei évben kezdődhet meg.

A hídfőknél található a lánckamra  – ahol a 
láncok lehorgonyzása történt – és a lánccsa-
torna. A leérkező láncvégeket erős vastömbök 
horgonyozták le a kamrák falához támaszkod-
va. Az acéltömböket Bécsből szerezték be, az 
öntöttvas részeket Magyarországon állították 
elő. 1848. március 28-án kötötték be az első 
láncvéget a pesti lánckamrába. A hídfőkkel 
párhuzamosan a pilléroszlopok is épültek. A 
pilléroszlop tetején található a két láncnyereg, 
itt kellett átvezetni a láncot. A láncok felemelé-
séhez szükséges erőt a pesti parton telepített 
gőzgép fejtette ki hatszoros csigasor közvetí-
tésével. A láncok lemezkötegekből álltak, egy 
kötegben tizenegy, illetve tíz lemez volt. A lánc-
lemezek Angliában készültek kovácsoltvasból 
és vízen szállították Magyarországra. 
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INNOVATÍV, AlACSONy 
SZéN-DIOXID-KIBOCSáTáSÚ   

TEChNOlógIáK AZ ACélIpARBAN

Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának megfelelően alacsony 
szinten történő stabilizálása elengedhetetlennek tűnik a súlyos éghajlatváltozás 

megelőzése érdekében. Az Európai Unió ambiciózus klímacéljai és a napjainkban 
elterjedt acélipari technológiák, valamint az acéltermékek iránti keresletre 

vonatkozó hosszú távú előrejelzések nincsenek összhangban. Az EU-ban az ágazat  
CO2-kibocsátás csökkentésre irányuló innovációs tevékenysége a világ élvonalába 

tartozik, az elért eredmények jelentősek. Cikkünkben azokat  
a forradalmian új megoldásokat igyekszünk röviden bemutatni,  

amelyekkel az acélipar a klímacélok által jelentett kihívásokra próbál  
gazdasági szempontból is fenntartható válaszokat adni.
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A fejlett országoknak  
és az EU-nak az innovatív,  
alacsony szén-dioxid- 
kibocsátású technológiák  
kidolgozásában és bevezetésében is 
élen kell járniuk minden  
gazdasági szektor, így  
a vas- és acélipar területén is.

1. Az antropogén CO2-kibocsátás  
és a globális felmelegedés
Egymástól független mérési eredmények bizonyítják, hogy 
a földfelszín globális hőmérséklete az 1900-as évek eleje, a 
második ipari forradalom kezdete óta jelentősen nőtt. Je-
lenleg kb. 1 °C-kal haladja meg a korábbi szintet.

Az üvegházhatású CO2 légköri koncentrációja is mere-
deken emelkedett az elmúlt évtizedekben, ezt a trendet gya-
korlatilag leköveti az úgynevezett antropogén eredetű CO2-
kibocsátás változása.

Sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az antro-
pogén CO2-kibocsátás és a globális földfelszíni hőmérsék-
let-emelkedés ok-okozati kapcsolatban van-e, az minden-
esetre megállapítható, hogy a fenti két érték változásának 
trendjében figyelemreméltó egybeesés tapasztalható. Egyes 
klímamodellek szerint, amennyiben az iparosodást megelő-
ző szinthez képest 2 °C-nál magasabb globális hőmérséklet-
emelkedés következik be, akkor a súlyos éghajlatváltozás el-
kerülhetetlenné válik. Becslések szerint az éghajlatváltozás 
korlátozására irányuló határozott fellépés nélkül a globális 

1. ábra: A globális földfelszíni 
átlaghőmérséklet változása  
az 1900-as évektől napjainkig [1]

TéNyEK, TONNáK, TRENDEK
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„Ahhoz, hogy az unió klímacéljai 
teljesüljenek kulcsfontosságú az in-
novatív, versenyképes és környezet-
barát európai acélipar”– olvashat-
juk az Eurofer (Európai Acélipari 
Szövetség) 2017.12.14-én a témával 
kapcsolatban kiadott vitaanyagában 
(Towards an EU Masterplanfor a 
Low-Carbon, Com  pe titive Euro-
pean Steel Value Chain) [7]. Az 
Eurofer a fent említett összeállítá-
sában kifejti, hogy az európai acél-
ipar komoly erőfeszítéseket kíván 
tenni annak érdekében, hogy az EU 
megőrizze globális vezető szerepét 
a karbon-semlegességre törekvő 
ipari innovációk területén, felté-
ve, hogy a kibocsátás-csökkentést 
célzó újítások gazdasági szempont-
ból életképesnek bizonyulnak. Az 

Eurofer ezzel nyilvánvalóvá teszi, hogy támogatja az unió 
klímacéljait, azonban azt is, hogy nem minden áron. Ha 
a CO2-kibocsátás-csökkentés érdekében megvalósítandó 
technológiai újítások fajlagos költségei hosszabb távon nem 
mérséklődnek jelentősen, veszélyeztetve ezzel az iparág ver-
senyképességét, akkor a klímacélok felülvizsgálata válhat 
szükségessé.

3. Alapvető tények és a legfontosabb trendek  
az EU, valamint a globális acélipar  
CO2-kibocsátásával kapcsolatban
Az emberi tevékenységből származó CO2-kibocsátás szer-
kezetéről rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, 
hogy az acélipar a globális CO2-kibocsátás egyik jelentős 
forrása. A Worldsteel 2015-ös adatai alapján a nyersvas- és 
acélgyártás felelős a teljes antropogén CO2-kibocsátás 6,7%-
áért, ezen belül az ipari eredetű kibocsátás 31%-áért [6]. Te-
kintettel arra, hogy az előrejelzések alapján az acéltermékek 
iránti globális kereslet a 2016-os 1,6 milliárd tonnáról 2030-
ra 2 milliárd tonnára, míg 2050-re 2,7 milliárd tonnára nő 
[7], az acélgyártásból származó globális kibocsátás tovább 
fog emelkedni mindaddig, amíg nem kerülnek széles kör-
ben bevezetésre a részben már ma is rendelkezésre álló in-
novatív CO2-kibocsátás-csökkentési technológiák.

Az úgynevezett elsődleges acélgyártási eljárás – ércek-
ből redukcióval történő nyersvas-előállítás, majd oxigén-
konverteres acélgyártás – szerepe a következő évtizedekben 
még biztosan meghatározó marad, mindaddig legalábbis, 

hőmérséklet 2050-re 2 °C-kal, 2100-ra pedig több mint  
4 °C-kal emelkedhet [4]. Ahhoz, hogy ne lépjük túl a 2 °C-
os küszöböt, a világ minden országának drasztikusan csök-
kentenie kell az üvegházhatású gázok – egyebek mellett a 
CO2-kibocsátását. A fejlett országoknak és az EU-nak az 
innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
kidolgozásában és bevezetésében is élen kell járniuk min-
den gazdasági szektor, így a vas-és acélipar területén is.

2. Az Európai Unió klímacélja 
és az Eurofer ezzel kapcsolatos álláspontja
Az Európai Unió – mint az ENSZ éghajlat-változási keret-
egyezmény (United Nations Framework Conventionon 
Climate Change (UNFCCC) tagjának – célja, hogy a lég-
körben lévő üvegházhatású gázok koncentrációját olyan 
szinten stabilizálja, amellyel még képesek lehetünk elke-
rülni a súlyos éghajlatváltozást. A cél érdekében az Eu-
rópai Unió – más fejlett gazdaságok mellett – elkötelezte 
magát arra, hogy 2050-ig az 1990-es szint 80-95%-ára 
csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását [5]. Az 
unió arra törekszik, hogy a világ más régiói számára pél-
daértékű erőfeszítéseket tegyen a klímacélok megvalósí-
tása érdekében. Lényeges megjegyezni, hogy a világ el-
maradottabb régiói csak abban az esetben fogják követni 
ezeket az ambiciózus célokat, ha már megbizonyosodtak 
arról, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mód-
szerek és technológiák az adott iparág versenyképességét 
érdemben nem rontják.

2. ábra: A cO2 légköri koncentrációjának változása [2], valamint  
az emberi tevékenységre visszavezethető globális cO2-kibocsátás [3]
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amíg a rendelkezésre álló acélhulladék mennyisége meg 
nem közelíti a teljes globális acéligényt. Ez azért lénye-
ges, mert míg az ún. másodlagos eljárás (acélhulladék 
alapanyagból történő elektroacél-gyártás) fajlagos CO2-
kibocsátási értéke kb. 0,4-0,5 (tCO2/t nyersacél), addig az 
elsődleges eljárás kibocsátása az alkalmazott technológiától 
– főleg a konverterben felhasznált acélhulladék mennyisé-
gétől – függően jellemzően 1,5-2,0 (tCO2/t nyersacél) 
között változik [8].

A világ többi részéhez hasonlóan, 
jelenleg az EU-ban is a két meg-
határozó acélgyártási módszer a 
nagy olvasztós-oxigénkonverteres 
(BF-BOF),valamint az elektro-
mos ívkemencében acélhulladék-
ból történő acélgyártó (EAF) eljá-
rás. A két különböző módszerrel 
előállított nyersacél egymáshoz 
viszonyított részaránya az unióban 
jelenleg 60/40% a nagyolvasztós-oxi-
génkonverteres eljárás javára [7].

Az elsődleges acélgyártási eljárás során a 
nagyolvasztóban vasércből és kokszból nyersvasat ál-
lítanak elő, a folyamat során jellemzően a kokszból magas 
hőmérsékleten keletkező szén-monoxid (CO) távolítja el a 
vasérc oxigéntartalmát a redukciónak nevezett kémiai re-
akció során, a művelet elkerülhetetlen terméke a szén-di-
oxid (CO2). Az eljárás második lépéseként a még viszony-
lag magas karbon-, mangán- és szennyezőanyag-tartalmú 
folyékony nyersvasból acélt állítanak elő oxigénbefúvás se-

gítségével az ún. konverterben bizonyos mennyiségű acél-
hulladék felhasználásával, amelyre elsősorban a folyamat 
hőmérsékletének kézbentartása miatt van szükség. Ezzel 
szemben a másodlagos eljárás során ívkemencében (EAF) 
acélhulladék átolvasztásával állítják elő a nyersacélt villa-
mos energia felhasználásával. Mivel a másodlagos eljárás 
során nincs szükség a vasérc redukciójára, ezért a folyamat 

közben fajlagosan körülbelül negyedannyi CO2 kelet-
kezik, mint az elsődleges eljárás közben.

A másodlagos eljárás részaránya az 
EU-ban a német Stahl Institut VDEh 

előrejelzése szerint 2050-re mind-
össze 44%-ra fog emelkedni a je-
lenlegi 40%-ról [9]. Az EU (mint 
a fejlett gazdaságok legtöbbje) 
nettó acélhulladék-exportőr és ez 
a fentiek alapján várhatóan a jö-

vőben sem fog érdemben változ-
ni. Az EAF-technológia térnyerését 

főleg az korlátozza, hogy a nyers-
anyagként felhasznált acélhulladékban 

lévő szennyezők közül néhány nem távolít-
ható el hatékonyan a folyamat közben, így nagytiszta-

ságú acélminőségek előállítására a másodlagos technológia 
korlátozottan alkalmas.

Az EU acélipara innovatív módszerekkel évtizedek óta ja-
vítja a nyersanyag- és energiafelhasználás hatékonyságát, en-
nek is köszönhetően világelső a CO2-kibocsátás-csökkentés 
terén elért eredmények tekintetében. 1960 óta az EU acélipa-
rának fajlagos CO2-kibocsátása közel 50%-kal csökkent [10]. 

Az EU acélipara 
innovatív módszerekkel 

évtizedek óta javítja 
a nyersanyag- és 

energiafelhasználás 
hatékonyságát, ennek is 
köszönhetően világelső a 

CO2-kibocsátás-csökkentés 
terén elért eredmények 

tekintetében. 
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gyűjtőnévvel illetett módszerek az ún. EOP (End Of Pipe), „cső 
végi” megoldások közé tartoznak. A módszer neve sokat elárul 
annak mibenlétéről, hiszen olyan kibocsátás-csökkentési eljá-
rások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek nem a megelőzés-
ről szólnak, hanem a füstgázemisszió helyszínén történő CO2-
leválasztásról és begyűjtésről. Az EOP-módszerek alkalmazása 
jellemzően költségesebb, mint az emisszió megelőzése.

4.1.1. CCS

A  CO2-leválasztás és tárolás  (Carbon Capture and Stora-
ge) a  fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentését szolgáló, az elmúlt 
időszakban az egyik legintenzívebben kutatott módszer. A 
CSS-t először hőerőművekben teszteltelték, ezután merült 
fel az eljárás kohászati alkalmazásának lehetősége. A mód-
szer lényege, hogy a keletkező füstgázból vegyi eljárással 
leválasztják a szén-dioxidot, majd azt jellemzően egy geo-
lógiai képződmény alkotta tárolóba sajtolják. Ilyen tárolók 
lehetnek a kimerült földgáz- és kőolaj-rezervoárok, de szó-
ba kerülhet a leválasztott gáz óceán alatti tárolása is [10]. Az 
eljárás hátrányai közé tartozik többek között, hogy megle-
hetősen energiaigényes, illetve a létesítmények fenntartása 
is viszonylag költséges, elég, ha csak a potenciális szivárgás 
folyamatos monitorozására szolgáló rendszer üzemeltetésé-
re gondolunk. A hosszú távú, biztonságos, föld vagy óceán 
alatti tárolással kapcsolatban egyelőre nem áll rendelkezés-
re kellő mennyiségű tapasztalat. A felsorolt hátrányoktól 
függetlenül a CCS-módszer szélesebb körű elterjedése hoz-
hat leghamarabb szignifikáns CO2-kibocsátás csökkentést a 
nyersvas- és acélgyártás területén, hiszen nincs szükség a 
meglévő termelőberendezések alapvető átalakítására.

4.1.2. CCU

A CCU- (Carbon Capture and Usage) eljárás egy lépéssel 
tovább megy. Ahelyett, hogy a leválasztott CO2-t hulladék-

ként kezelné, a kohászati folyamatokban keletkező gázok 
újrahasznosítását hivatott megoldani. A módszer lényege, 
hogy a leválasztott CO2-t és a füstgázok egyéb összetevő-
it (CO, H2 stb.) nyersanyagként hasznosítja kereskedelmi 
értelemben is értékes termékek, mint például műtrágyák, 
üzemanyagok és egyéb vegyi anyagok előállításához. Az 
ilyen módon előállított üzemanyagok helyettesíthetik a 
fosszilis eredetű termékeket, tovább csökkentve ezzel a 
CO2-kibocsátást. A CCU-mintaprojektek közül kiemelke-
dők a Steelanol (ArcelorMittal-Primetals), a Carbon2Chem 
(thyssenkrupp) és a FReSME (SSAB-TataSteel-MEFOS) el-
járások. 

A módszerek létjogosultsága egyébként abban rejlik, 
hogy az acélgyártásból származó hulladékgáz-összetevők 
szintézisének energiaigénye alacsonyabb, mint a hagyomá-
nyos forrásból származó alapanyagok felhasználásával tör-
ténő szintézisé, főleg a füstgáz magas fizikai hőtartamának 
köszönhetően. A CCU-eljárások sok esetben gazdaságosan 
kombinálhatók CCS-el, mivel a reakciók mellékterméke 
sok esetben nagy tisztaságú szén-dioxid.

4.2. EOp-val kombinálható innovatív  
metallurgiai technológiák
A következőkben olyan metallurgiai módszereket muta-
tunk be, amelyek a CO2-kibocsátás megelőzésére helyezik a 
hangsúlyt. Ezek az eljárások kombinálhatók az előző pont-
ban részletezett EOP- (CCS és/vagy CCU) megoldásokkal, 
így hatékonyságuk jelentősen javítható.

4.2.1. Tiszta oxigénes, torokgáz visszajáratásos  

nagyolvasztó (TgRBF)

Az eljárás újszerűsége abban áll a hagyományos nagyol-
vasztós nyersvasgyártáshoz képest, hogy egyrészt az ércek 
redukciója során keletkező torokgáz CO2- és CO-tartalmát 
elválasztják egymástól, majd a szén-monoxidot egy ún. má-

4. ábra: FReSMe (From Residual Steel gases to Methanol) projekt koncepció [15]

27magyar acél  2018. Tavasz



sodik fúvósíkon át magas hőmérsékleten (kb. 900 °C-on) 
a kohó akna részébe injektálják, gyakorlatilag újrahasz-
nosítják. A technológia másik innovatív megoldásaként a 
forrószelet (magas hőmérsékletű levegőt) nagy tisztaságú 
oxigénnel helyettesítik, amely megoldással elkerülhető a 
levegő ballaszt nitrogéntartalmának felhevítése. A TGRBF-
módszerrel a fajlagos kokszfogyasztás 25%-al csökkenthető, 
ezáltal a közvetlen CO2-kibocsátás 18%-kal mérsékelhető.
[11] További előny, hogy a torokgáz a tiszta oxigén befú-
vatása miatt nagy koncentrációban tartalmaz CO2-t, amely 
így alkalmassá válik arra, hogy az eljárást valamely EOP-
módszerrel gazdaságosan kombinálják, így akár 50% CO2 
emissziócsökkentés is elérhető [12]. A TGRBF-technológiát 
a svéd LKAB tulajdonában lévő, a MEFOS luleåi kutatóin-
tézetébe telepített kísérleti (8,2 m3-es, 35–40 t nyersvas/
nap kapacitású) nagyolvasztóján sikeresen tesztelték. Az 
eljárás üzemi méretben történő tesztelésének előkészítése 
folyamatban van, ami a rendkívül nagy költségigénye miatt 
meglehetősen vontatottan halad.

4.2.2. Direkt redukció

A vasérc szilárd állapotban történő, ún. direkt redukciója 
(a nagyolvasztóban folyékony állapotban végrehajtott re-
dukcióval szemben) a kokszolás és akár az ércdarabosítás 
műveletét is szükségtelenné teszi. A direkt módon, szilárd 
állapotban redukált vasból (DRI – DirectReducedIron) ív-
kemencés acélgyártással (DRI-EAF) elérhető fajlagos CO2-

kibocsátás-  csökkenés így akár az 
50%-ot is elérheti, ha a hagyomá-
nyos BF-BOF technológia hasonló 
mutatóját vesszük alapul. 2016-ban 
a MIDREX Technologies adatai 
alapján a globális DRI-termelés 
meghaladta a 72 millió tonnát. Az 
előállított mennyiség 2010-ig dina-
mikus bővülést mutatott, azonban 
az elmúlt években kb. 70 millió 
tonna/éves szinten stagnál [13]. A 
módszer széles körű elterjedését 
korlátozza, hogy a művelet során 
redukálószerként felhasznált föld-
gáz aktuális világpiaci ára jelentő-
sen befolyásolja az eljárás gazdasá-
gosságát. Ugyancsak a technológia 
hátrányai közé sorolható, hogy vi-
szonylag drága, jó minőségű vasérc-
alapanyagot igényel, továbbá csak 
alacsony karbon-intenzitású for-

rásból származó villamos energia felhasználása mellett ké-
pes produkálni a kétségtelenül figyelemreméltó 1.0 t CO2/t 
DRI körüli fajlagos kibocsátási értékeket. A DRI-EAF-
technológia hatékonysága jelentősen javítható, ha a szilárd 
állapotban redukált vas fizikai hőtartalmát felhasználjuk az 
acélgyártás során (hDRI – hot Direkt ReducedIron), láthat-
juk, hogy a folyamatintegráció szerepe itt is hangsúlyos a 
kibocsátáscsökkentés és a fajlagos energiafelhasználás te-
kintetében. Annál is inkább célszerű így eljárni, mivel a di-
rekt redukció terméke rendkívül érzékeny a re-oxidációra, 
főleg, ha nem megfelelő módon, nedves környezetben tá-
rolják. Ez utóbbi problémát igyekszik kiküszöbölni a direkt 
redukció HBI-nek (Hot Briquetted Iron) nevezett terméke, 
amelynek tömegegységre jutó felülete jóval kisebb, ennek 
megfelelően pl. tengeri szállításra is alkalmas anélkül, hogy 
jelentős mértékben oxidálódna.

4.2.3. Kétlépcsős redukció

Az előző pontban részletezett direkt redukciós eljáráshoz 
hasonlóan ezzel a technológiával is elkerülhető a koksz-, 
zsugorítvány- és pelletgyártás okozta környezetterhelés, mi-
vel a kétlépcsős redukció (SmeltingReduction) során is nyers 
állapotú, előkészítetlen ércet és szenet adagolnak a kemencé-
be. A reaktor felső, ciklon részén történik az érc beadagolása, 
valamint az oxigén injektálása. Az ott kialakuló magas hő-
mérséklet következtében az érc megolvad, és a falazat mentén 
a reaktor alsó, konverterrészébe kerül. A redukciós folyama-

5. ábra: A hollandiai Ijmuiden kikötővárosában működő Tata Steel kísérleti hIsarna-
berendezése két innovatív technológiát ötvöz (felső rész: ccF – cyclone converter 
Furnace), feladata az érc részleges redukciója és olvasztása, alsó rész:  
hIsmelt, melynek feladata az olvadék végső redukciója) [14]
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tok lejátszódásához és hőigényének kielégítéséhez szükséges 
előmelegített szenet a reaktor konverterrészébe adagolják. A 
redukció során keletkező szén-monoxidot oxigén felhaszná-
lásával részlegesen elégetik. A távozó forró gáz éghető része a 
reaktor felső részén a ciklonba vezetett oxigén hatására teljes 
mértékben kiég, hőenergiáját az ellenáramban haladó ércnek 
adja át [11]. A távozó torokgáz koncentráltan tartalmazza a 
szén-dioxidot, így az eljárás valamely EOP-módszerrel gaz-
daságosan kombinálható.

Önmagában a kétlépcsős redukció kb. 20%-kal alacso-
nyabb fajlagos CO2-kibocsátást tesz lehetővé, a hagyomá-
nyos nagyolvasztós eljáráshoz képest. A technológia ru-
galmassága azonban lehetővé teszi a szén biomasszával, 
földgázzal vagy hidrogénnel történő részleges helyettesíté-
sét is. Ez utóbbinak köszönhetően, illetve CCS-el történő 
kombináció esetén összességében akár 80%-kal is alacso-
nyabb lehet az eljárás fajlagos CO2-emissziója, mint a ha-
gyományos technológiáé.

4.3. A karbon kiváltására alkalmas  
metallurgiai technológiák
A vasérc redukciójára a karbonalapú redukáló ágenseken 
kívül egyéb anyagok és módszerek is alkalmasak. Segítsé-

gükkel az acélipar kvázi szénsemlegessége belátható távol-
ságba került. Azonban ahhoz, hogy ezek a technológiák 
valódi zöld megoldásokat jelentsenek, villamosenergia-igé-
nyüket megújuló vagy nukleáris forrásból kell biztosítani.

4.3.1. hidrogénnel történő redukció

A vasoxidok redukciójára a hidrogén is alkalmas, a karbon 
kiváltására elsősorban a direkt redukciós és a kétlépcsős re-
dukciós technológia esetén mutatkozik lehetőség. A mód-
szer egyik legkritikusabb kérdése, hogy képesek vagyunk-e 
gazdaságos módon megfelelő mennyiségű „zöld” hidrogén 
előállításra. A hidrogén előállításának kézenfekvő módja 
az egyenárammal történő vízbontás. A hidrogénnel vég-
zett redukció akkor lehet csak valóban szénsemleges, ha a 
hidrogén előállításához szükséges villamos energia előál-
lítása is szénsemleges módszerrel történik. Látható, hogy 
a hidrogénnel történő redukció gyakorlatilag teljesen új 
infrastruktúrát követel meg, ennek megfelelően a meglévő 
(hulladék-EAF és BF-BOF) acélgyártó kapacitások átállítása 
hidrogénüzeműre gazdaságosan nem oldható meg, a mód-
szer legfeljebb újonnan telepített kapacitások esetén jöhet 
szóba. Az ausztriai Linzben az EU Horizon2020 programjá-
nak több mint 18 millió eurós támogatásával 2017-ben kez-
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dődött meg a világ legnagyobb, „zöld” hidrogén előállításra 
alkalmas üzemének építése. A H2FUTURE elnevezésű pilot 
projekt az ún. protonexchangemembrane (PEM) technoló-
gia felhasználásával a voestalpine, a Siemens, a Verbund és 
az Austrian Power Grid valamint számos kutatóintézet által 
alkotott konzorcium munkájának eredményeként valósul 
meg. [16]

4.3.2. Elektrolízis

Az egyik leginnovatívabb, leginkább szénsemleges elkép-
zelés a vas-oxid átalakítására az elektrolízis-
sel végzett redukció [17]. Két változata 
jöhet szóba, az egyik az ULCOWIN 
eljárás, melynél 100 °C-nál ala-
csonyabb hőmérsékletű lúgos 
oldatba kis szemcseméretű vas-
ércet oldanak fel, az elektrolízis 
során a színvas a katódra válik 
ki, míg az anódon nagy tiszta-
ságú, további hasznosításra al-
kalmas, egyszerűen begyűjthető 
oxigén képződik. A másik módszer 
az ULCOLYSIS-nek nevezett eljárás 
gyakorlatilag abban különbözik az előző-
től, hogy itt az acélgyártás hőmérséklet tartomá-
nyához hasonló hőmérsékletű sóolvadék az elektrolit. Az 
elektrolízissel történő vas-oxid-redukció egyik legnagyobb 
kihívását egy megfelelő inert fém anód kifejlesztése jelenti. 

Habár az sajnos jól látszik, hogy a fent említett két módszer 
ipari méretű gazdaságos alkalmazása még évtizedekre van, 
az mindenesetre bizakodásra adhat okot, hogy olyan egyéb 
fémek, mint az alumínium, nikkel, cink elektrolízise már 
régóta megoldott ipari méretekben is. 

5. Az EU acélipara által reálisan elérhető  
CO2-kibocsátás csökkentés
Az előző pontban felsorolt ígéretes módszerek áttekintése 
után, most vizsgáljuk meg a Stahlinstitut VDEh és a Bos-

ton Consulting Group előrejelzése alapján, hogy 
a különböző technológia-mixeket reprezen-

táló forgatókönyvek mellett mi az EU 
acéliparának reális CO2-csökkentési 

potenciálja 2050-ig.
Figyelemreméltó, hogy a 6. áb-

rán felvázolt forgatókönyvek közül 
sajnos egyik sem számol 2050-ig 
az elektrolízissel végzett redukció, 

mint a szénsemlegességhez legin-
kább közelálló technológia elterje-

désével. Az előrejelzés legoptimistább 
forgatókönyvét (D) elemezve elmond-

ható, hogy 2050-re évi 236 millió tonna 
nyersacélgyártás mellett CCU- és CCS-módszerek 

alkalmazásával, 44% hulladék-EAF és 56% TGRBF-BOF, 
DRI-EAF vagy SR-BOF technológiamix mellett a szektor 
teljes CO2-kibocsátása mintegy 130 millió tonna lesz, ami 

6. ábra: Az Eu acélipara által 2050-ig elérhető cO2-kibocsátáscsökkentés különböző forgatókönyvek esetén [5]

Az ausztriai Linzben 
 az EU Horizon2020 

programjának több, mint  
18 millió eurós 

támogatásával 2017-ben 
kezdődött meg a világ 

legnagyobb „zöld” hidrogén 
előállításra alkalmas 

üzemének építése. 
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550 kg CO2/tonna nyersacél 
fajlagos kibocsátást jelent. 
Ez az 1990-es érték (1508 
kg CO2/tonna nyersacél) kb. 
egyharmada, ezzel szem-
ben a teljes CO2-emisszió 
az 1990-es szinthez képest 
csak 56%-al csökkenhet, a termelési szint kb. 20%-os növe-
kedése miatt. Fentiek alapján kijelenthető, hogy az acélipari 
kibocsátáscsökkentés olyan elméleti határba ütközik, ami-
vel az EU minimum mínusz 80%-os elképzelését nem képes 
teljesíteni. Ennél lényegesen aggasztóbb az az előrejelzésből 
kiolvasható adat, amely szerint az ágazat fenntartható gaz-
dálkodásának megőrzése mellett mindössze kb. 10–13%-
os CO2-kibocsátáscsökkentésre lesz lehetőség 2050-ig az 
1990-es szinthez képest.

6. Összefoglalás
Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének tagjaként 
az Európai Unió elkötelezte magát arra, hogy 2050-ig az 
1990-es szint minimum 80%-ára csökkenti az üvegház-
hatású gázok kibocsátását. Az EU ambiciózus klímacéljá-
nak megközelítése érdekében az energiaintenzív, jelentős 
szén-dioxid-kibocsátó szektorok számára forradalmian új 
technológiák kifejlesztésére és széles körű bevezetésére van 
szükség viszonylag rövid időn belül. Az acélipar is a jelen-
tős emisszióval rendelkező szektorok közé tartozik, hiszen a 
teljes antropogén eredetű CO2-kibocsátás közel 7%-ért fele-
lős. Az unió acélipari vállalatai élen járnak a CO2-kibocsátás 
csökkentésére irányuló innováció tekintetében. Számos ígé-
retes új módszer áll rendelkezésre a kutatási, optimalizálási 
folyamat különböző szakaszaiban, mind a keletkező CO2 

kezelése, mind a CO2-keletkezés megelőzése területén. Az 
eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a két kü-
lönböző megközelítés kombinálása az emissziócsökkentés 
hatékonyságát jelentősen javítja. Itt kell azonban megje-
gyezni, hogy az Unió által 2050-ig megcélzott minimum 
80%-hoz képest az EU acélipara a legoptimistább forgató-
könyv alapján is legfeljebb kb. 60%-kal lehet képes vissza-
szorítani a CO2-kibocsátását. Fontos hangsúlyozni, hogy 
ez az emissziócsökkentés mértékének elméleti határa. A 
gazdasági szempontból fenntartható módon végrehajtha-
tó CO2-kibocsátáscsökkentés mértéke 2050-ig a becslések 
szerint alig haladja meg a 10%-ot. Rendkívül lényeges pe-
dig, hogy a CO2-kibocsátáscsökkentésére irányuló újszerű 
módszerek a drasztikus emissziócsökkentés mellett gazda-
sági szempontból is fenntarthatók legyenek, hiszen a klíma-
célok nem sodorhatják veszélybe a szektor létét, a labora-

tóriumi fejlesztés és a pilot 
projekteken végrehajtott 
optimalizálás is rendkívül 
költséges tevékenység. Az 
acélipart jelenleg sújtó szá-
mos nehézség (harmadik 
országból érkező dömping, 

magas energiaárak, alacsony kapacitás-kihasználtság, szak-
emberhiány) miatt minimális marzzsal működő cégek ilyen 
irányú K+F tevékenységének támogatása a hosszú távú biz-
tonságos működésük egyik záloga lehet.
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Rendkívül lényeges pedig, hogy a CO2-kibocsátás  
csökkentésére irányuló újszerű módszerek a drasztikus 
emissziócsökkentés mellett gazdasági szempontból is  

fenntarthatók legyenek, hiszen a klímacélok  
nem sodorhatják veszélybe a szektor létét,  

jelenleg ez az egyik legnagyobb kihívás.
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a klímaváltozás elleni harc egyik gazdasági 
eszköze a 2005 óta működő emisszió-
kereskedelem. Sokan vannak mellette és 
legalább annyian ellene, de egy biztos: 
a rendszer egyelőre nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, hiszen a világ 
üvegházhatású gázkibocsátása még mindig 
növekszik. Ezért az Európai Unió, a rendszer 
egyik legnagyobb támogatója a 2021-től induló 
kereskedési időszakra vonatkozóan jelentős 
változtatásokra szánta el magát. 

A cél elérése érdekében a 2020-ig tartó időszaknál na-
gyobb ütemű előrehaladást kell végrehajtani, hiszen 
az emissziókereskedelem (EU/ETS) létjogosultsága 
már többször megkérdőjeleződött az elmúlt években. 
Ezért eltökélt szándék, hogy megerősítsék az EU/ETS-
rendszert. 

Ehhez viszont magasabb kvótaárakra van szükség, amivel 
érdekeltté válnak a kibocsátók CO2-kibocsátásuk csökken-
tésében. Az EU politikusai tavaly év végén áldásukat adták 
a változtatásokra, amit a különböző iparágak képviselőinek, 

illetve az országok érdekeit képviselő szakembereknek igen 
erős lobbitevékenysége előzött meg. 

Az egyik jelentős változtatás, hogy az évenként kiosz-
tandó kvóta mennyiségének csökkenési arányát (lineáris 
csökkentési tényező, azaz LRF) 2,2%-ra növelik a jelenlegi 
1,74%-ról. Továbbá bevezetik a Piaci Stabilitási Tartalékot 
(MSR), ami annyit tesz, hogy ha az összes piaci többlet 833 
millió egység fölé emelkedne, akkor az adott évben a tagál-
lamok által aukcionálandó mennyiségből kivonják a többlet 
12%-ának megfelelő mennyiséget, sőt, akár meg is dupláz-
zák ezt a kivonandó hatást (24%). Azonban, ha az összes 
piaci többlet 400 millió egység alá kerül, akkor a tartalékból 
felszabadul és aukcionálásra kerül évi 100 millió egység. El-
vileg ezt a 100 milliós számot is megduplázhatják, de piaci 
elemzők szerint a gyakorlatban nem várható visszatöltés 
2030 előtt.

További intézkedés, hogy évente törlik a tartalékban 
felhalmozott egységek mennyiségét 2023-tól. Piaci elem-
zők szerint ennek az intézkedésnek az eredményeként 
2030-ig összesen 2-3 milliárd kibocsátási egységet töröl-
nek a tartalékból, amelynek érdemben 2030 után lesz ha-
tása a piacra.

TéNyEK, TONNáK, TRENDEK

Az EMISSzIÓKERESKEDELEMBEN 
VáRhATÓ VáLTOzáSOK  

A 2021–2030-AS IDőSzAKBAN
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TAgVáLLALATAINK

A német Max Aicher gmbh & co. tulajdonában lévő, 

közel 600 főt foglalkoztató, 76 hektár területen elhe-

lyezkedő vállalkozás elsősorban az építőipart látja el 

kifogástalan minőségű és tulajdonságú betonacélok-

kal.

Az acélmű üzemegység a hengermű alapanyag-el-

látását biztosítja egy korszerű, csapoló rendszerű 

elektrokemencével (60 tonna /adag folyékonyacél-

kapacitásssal), egy üstkemencével és egy négyszá-

las folyamatos öntőművel. A gondosan megtervezett 

technológiai folyamatokra modern környezetvédelmi 

berendezések is felügyelnek. Az acélmű alapanyaga 

acélhulladék, melyet különféle adalékanyagok egé-

szítenek ki.

A hengerüzem 400 000 tonna kapacitású, folytató-

lagos elrendezésű hengersorai a DIN- és az MSz-

szabványoknak megfelelő rúd- és dróttermékeket 

meleghengerléssel állítják elő Ø 6-40 mm, valamint Ø 

5,5-12 mm mérettartományokban.

Keresettek és népszerűek a minden igényt kielégítő, 

jól hegeszthető és nagy szilárdságú eurokonform B 

500 B, a B 500 c valamint az osztrák B550B (OAM 

550) ÖNORM B 4707:2010-es szabvány szerint ké-

szült termékek. A vállalatvezetés legfontosabb fel-

adatának tekinti, hogy a gyártott termékek minden 

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Magyarország kiemelkedő, korszerűen 
felszerelt, melegen hengerelt betonacélt, köracélt, hengerhuzalt és 
hegesztett betonacél-síkhálót, négyzet-, valamint laposacélt gyártó  
és értékesítő üzeme. A vállalat a 150 éves hagyományokkal rendelkező  
ózdi acélgyártás folytatójaként céltudatos és megbízható partnerként 
sikerrel vesz részt piacvezetőként a magyar, de erős potenciállal  
az európai acélpiaci versenyben is. 
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szempontból megfeleljenek a vevők akár egyedi el-

várásainak és igényeinek. Az üzem kutató-fejlesz-

tő törekvéseinek eredménye a melegen 

hengerelt, hidegen nyújtott és bor-

dázott, átcsévélt, nagy szilárd-

ságú betonacélok széles vá-

lasztéka. jelentős a saját 

gyártású betonacél sík-

hálók piaca, valamint a 

lapos-, kör- és négyze-

tes acélokból is egyre 

nagyobb mennyiséget 

igényel az építő- és 

fémfeldolgozó ipar. Az 

alapanyagok, a félkész 

és készáruk logisztikájá-

hoz kapcsolódó feladato-

kat mintegy 24 km-es belső 

vasúti hálózat látja el. A partne-

rekhez a betonacél termékek köz-

úton és vasúton jutnak el.

Az ÓAM Kft. termékei, illetve minőségbiztosítási 

rendszere megfelelnek az ISO 9001:2008-as szab-

vány követelményeinek. A gyártmányok akkreditálá-

sa folyamatos mind a magyarországi, mind a környe-

ző célországok szabványai szerint. 

Az elmúlt évek kritikus időszakainak nehézségeiből 

az ÓAM Kft. megerősödve tudott továbblépni. El-

mondható, hogy az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. siker-

története a tulajdonos, a vezetők és a dol-

gozók összehangolt és jól szervezett, 

kitartó munkájának eredménye, 

a vállalat mára már bizton-

sággal számolhat a tartós 

növekedéssel. A cég sta-

bilitását bizonyítja az a 

tény is, hogy napjaink-

ban zajlik egy, a magyar 

gazdaság számára is 

számottevő nagyság-

rendű beruházás, amely 

kapukat nyit a további 

fejlődésre, illetve új mun-

kahelyeket eredményez 

Ózd város számára is.

ÓaM ÓZDI acélMŰVEK KFT.
Max Aicher unternehmensgruppe

h-3600 Ózd, Max Aicher út 1.

www.oamkft.hu                                                                                                             
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a tartós keresletnek, a magasabb éves 
árbevételnek és a dömpingellenes 
intézkedések sikereinek javítania kell az 
európai acélgyártók hitelképességi mutatóit, 
mely alátámaszthatja az ágazat stabil 
kilátásait 2018-ra, mondja a Moody’s Investors 
Service a közzétett jelentésében.

„Az európai acélágazat 2018-as kilátásai stabilak maradnak 
az építőiparban és az autóiparban tapasztalható acélkereslet 
várható növekedése miatt. A gazdasági növekedés – amint 
azt az európai pMI (purchasing Managers Index) folyamatos 
javulása és a növekvő jövedelmezőség is jelzi – szintén 
kulcsfontosságú tényezői a stabil kilátásoknak” – mondja 
gianmarco Migliavacca, a Moody’s alelnöke, vezető hitelező 
és a jelentés szerzője.

A Moody’s úgy látja, hogy az autóipar, az építőipar  
és a beruházási javak iránti kereslet növekedése várható 
2018-ban, a látszólagos acélfogyasztás ezáltal várhatóan 
1,5% -kal fog növekedni, amely nagyjából összhangban áll 
az EU által is előre jelzett 1,9%-os gDp-növekedésével.

Az Európai Unió számos országgal szembeni dömpingellenes 
intézkedései, beleértve Kínát is, megerősítik az európai 
acélgyártók árbefolyásoló szerepét 2018-ra.  
Azonban az EU-ba irányuló acélbehozatal mérsékelten, de 
továbbra is emelkedik a tarifák ellenére, mivel  
a dömpingellenes intézkedések hatálya alá nem tartozó 
országok továbbra is exportálnak acélt az EU-ba.

Az acélgyártók üzemi nyereségességét a Moody’s 
75-85%-os tartományának felső határa, valamint  
a folyamatos költségmegtakarítások mellett a magas 
árbevétel és a felhasználási arány is támogatja.  
A magasabb nyereségnek lehetővé kell tennie  
az acélipari gyártók számára, hogy ne emeljenek tovább árat.

Az ágazatbeli összefonódások és felvásárlások valószínűleg 
sokasodni fognak a magasabb vállalatértékelések érdekében 
a mai, stabilabb piacon. A jelenlegi túlkínálat azonban nem 
csökken egy újabb acélipari konszolidációig.  
A kapacitások pedig annak ellenére sem csökkennek 
a következő  18-24 hónapban, hogy az ArcelorMittal 
megvásárolta az Ilva-t,  a thyssenkrupp pedig 
vegyesvállalatot alapított a Tata-val.

TéNyEK, TONNáK, TRENDEK

Az EuRÓPAI AcéLgyáRTÓK 
KILáTáSAI 2018-RA 
STABIL KERESLET éS NÖVEKVő NyERESég
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a képlékenyalakítás technológiája  
az időszámításunk előtti évezredekben mint 
kézműipar alakult ki. Tudománnyá fejlődését 
a mechanika képlékenységtan fejezetének 
kidolgozása, valamint a metallográfia és 
anyagszerkezettan dinamikus fejlődése tette 
lehetővé. 

A képlékenyalakítás fejlődésében nem kevésbé jelentősek 
azok az eredmények, amelyeket a fémek reális szerkezeté-
nek kutatásában, a fémfizika terén az utóbbi évtizedekben 
értek el. A képlékenységtan elmélete és mérnöki alkalmazá-
sa terén a magyar tudósok is kiemelkedő munkát végeznek 
a XX. század első felétől. Elég, ha csak olyan elődökre gon-
dolunk, mint Rejtő Sándor, Kármán Tódor, Reuss Endre, 
Orován Egon vagy Geleji Sándor.

A képlékenyalakítás tudományterületének egyik leg-
fontosabb hazai seregszemléjét, a Képlékenyalakító Kon-
ferenciát a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 
Kar Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai 
Intézete, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetének szer-
vezésében 2018. február 7–9. között rendezték meg Miskol-
con, a Népkerti Vigadóban. 

A háromévente megrendezésre kerülő konferencia im-
máron tizenhatodik alkalommal biztosított fórumot a 
képlékenyalakítással foglalkozó hazai vállalatok, kutatóin-
tézetek és felsőoktatási intézmények szakembereinek. Az 
esemény lehetőséget teremtett a speciális tudományág iránt 
érdeklődő több mint száz regisztrált résztvevő számára a 
hideg- és melegalakító eljárások (hengerlés, kovácsolás, 
drót- és rúdhúzás, folyatás és extrudálás, lemezalakítás) 
technológiai fejlesztésének, az alakítási folyamatok terve-

zésének, fizikai és matematikai 
szimulációjának terén elért 

legújabb eredmények 
megismerésére. A 

konferencia továb-
bi témakörei az 
alakíthatósági és 

anyagszerkezeti vizsgálatok, kü-
lönleges anyaggyártó eljárá-
sok és anyagok, alakító 
szerszámok tervezése 
és gyártása, valamint 
egyéb kapcsolódó 
interdiszciplináris 
területek köré cso-
portosultak. 

A konferenci-
át dr. Czap László, 
a Miskolci Egye-
tem rektorhelyettese 
nyitotta meg. A plená-
ris előadások alatt olyan 
aktuális témákba kaphattunk 
betekintést, mint például az ipari ku-
tatás-fejlesztési projektek kihívásai, a Miskolci Egyetem 
Anyagtudományi Karán folyó duális képzés eddigi tapasz-
talatai, vagy a korszerű anyagok gyártástechnológiájának 
fejlesztése az anyagtudomány legújabb eredményei alapján. 
A szekcióelőadások sorából a tagvállalatainkat érintő témák 
közül érdemes kiemelni az Óbudai Egyetem és az ISD DU-
NAFERR Zrt. közös kutatási programjának eddigi ered-
ményeiről szóló prezentációt, melyben a lágyacélszalagok 
lecsévélésénél keletkező törésvonalak kialakulásának me-
chanikai és fémtani hátterét dr. Mucsi András mutatta be az 
érdeklődőknek.

A rendezvény helyszínéül szolgáló, 1903-ban épült, majd 
1927-ben Hajós Alfréd építész, úszó olimpiai bajnok tervei 
alapján átalakított, a közelmúltban pedig dr. Barkóczi Ist-
vánnak (a Fux kábelgyár és a City Hotel Miskolc tulajdono-
sának) köszönhetően teljes felújításon átesett patinás épület, 
a miskolci Népkerti Vigadó ideális környezetet biztosított a 
nagy hagyományokkal rendelkező fórum számára.

A konferencia egyik kiemelt támogatója a Magyar Vas-
és Acélipari Egyesülés volt. Tagvállalataink közül az ÓAM 
Ózdi Acélművek Kft.-t, valamint az ISD DUNAFERR Zrt.-t 
is a nagy múltú rendezvény büszke támogatói között üdvö-
zölhettük.

XVI. Képlékenyalakító 
Konferencia

KIEMELT TáMOgATÓ VOLT A MAgyAR VAS- éS AcéLIPARI EgyESüLéS
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az energiaipar és az acélipar sok szálon 
kötődik egymáshoz. Túlzás nélkül kijelenthető, 
hogy az energiaipar acélfüggő, az acélipar 
pedig energiafüggő: míg az energiaipar 
termelői-szállítói infrastruktúrája erősen 
acélbázisú, az acélipar az egyik legnagyobb 
energiafelhasználó iparágnak számít. 

Hazánkban utóbbinak túlnyomó részét az ISD DUNAFERR 
Dunai Vasmű képviseli, melynek nettó energiafelhasználá-
sa a teljes magyarországi primer energiafelhasználás bő 
3%-át teszi ki (34 PJ / 1.055 PJ, 2015). A vezetékes energia-
hordozók tekintetében a teljes magyarországi felhasználás 
1-1,5%-a (földgáz: 107 millió m3 / 8.907 millió m3, villamos 
energia: 590 GWh / 38.123 GWh) a Dunai Vasműben kerül 
felhasználásra.

Ennek jelentősége a vállalat gazdálkodása szempontjából 
is megmutatkozik. Az integrált acélgyártás költségstruk-
túrájából mintegy 25%-nyi részt tesz ki az energiaköltség, 
ennek nagyjából felét a koksz, másik felét a vezetéken szál-
lítható energiahordozók, úgymint a 
kamragáz, földgáz, villamos energia.

A jelentős energiaköltség-hányaddal 
működő vállalkozásnak természetes 
– és versenyképessége szempontjából 
kiemelt – igénye az energiaköltségek 
csökkentése, az energiaárakban mutat-
kozó kockázatok minimalizálása. Az ál-
talános energiagazdálkodási feladatok 
mellett (mint pl. az energiatakarékos 
üzemeltetés, az ezt célzó fejlesztések, 
az energiaárak minimalizálása) ennek 
fontos területe a primer és a szekunder 

energiahasznosítás, azaz a technológiai folyamatokban ke-
letkező másodlagos energiahordozók adott technológián 
belüli, illetve azon kívüli hasznosítása.

Az integrált acélgyártási technológia egyik sajátossága, 
hogy nagy mennyiségben keletkeznek másodlagos ener-
giahordozók a folyamatok melléktermékeként, melyek a 
keletkezési helyükön nem hasznosíthatóak maradéktala-
nul, így azok részben az integrált technológia más pontjain 
hasznosulnak, részben pedig energiatermelés céljára hasz-
nálhatóak. A DUNAFERR esetében ez évente nagyjából 
10PJ mennyiséget jelent, mely kisebb részben (elsősorban 
az értékesebb kamragáz) technológiai folyamatokban, pl. 
hevítőkemencékben, nagyobb részben (elsősorban a kevés-
bé értékes kohógáz) a vállalat saját erőművében hasznosít-
ható.

Ez egy jelentős energiamennyiség – közel 300 millió 
m3 fölgázzal egyenértékű –, így nyilvánvaló, hogy ennek 
az energiaforrásnak a maradéktalan és minél hatékonyabb 
felhasználása a vállalat elemi érdeke, hiszen ennek min-
den egyes százaléka százmilliós értéket képvisel, megfelelő 

hasznosításával a vállalatcsoport net-
tó energiaköltsége hasonló mértékben 
csökkenthető.

Míg a maradéktalan hasznosítás a 
meglévő erőműi berendezésekkel lé-
nyegében megvalósul, hatékonysága je-
lentős fejlesztési potenciált tartogató te-
rület. Hiszen míg a fenti tüzelőanyagok 
felhasználásával, kevesebb mint 10% 
földgáz hozzáadásával történik a vál-
lalat teljes – technológiai és szezonális 
– hőenergia-ellátása az Erőműből, az 
e mellett előállított villamos energia 

Az ENERgIATERMELéS 
éS Az AcéLIPAR 
KAPcSOLÓDáSI PONTjAI, 
FEjLESzTéSI LEhETőSégEK

hORVáTh LáSzLÓ energiagazdálkodási főmérnök, ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

Az integrált acélgyártási 
technológia egyik sajátossága, 
hogy nagy mennyiségben 
keletkeznek másodlagos 
energiahordozók a folyamatok 
melléktermékeként, melyek 
a keletkezési helyükön 
nem hasznosíthatóak 
maradéktalanul, így azok 
részben az integrált technológia 
más pontjain hasznosulnak, 
részben pedig energiatermelés 
céljára használhatóak. 
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piaci alapú fejlesztésével. Egyrészt garantált a felvevőpia-
ca, másrészt a megtérülés referenciaára is kedvezőbb, hi-
szen míg egy közcélú termelőnek a termelői árakkal kell 
versenyeznie, egy szigetüzemű, közvetlen termelőnek a 
végfogyasztói árral, mely kb. 30%-kal magasabb referencia 
árszintet jelent. Biztosított továbbá – legalább részben – a 
tüzelőanyag-ellátás is, a piacinál kedvezőbb árbázison.

Mindez persze addig igaz, amíg a bázist biztosító acél-
gyártási technológia na-
gyobb változások nélkül 
működik. A külső hálózati 
kapcsolattal nem rendel-
kező erőmű – melynek fel-
vevőpiaca szinte kizárólag 
a jelenlegi anyavállalata – 
energiaforrása szintén az 
anyavállalat termelésének 
terméke és függvénye, és 
amely ezek nélkül nem 
működtethető gazdasá-

gosan, olyan piaci és működési kockázatot jelent, mely az 
energetikára egyébként jellemző hosszú távú befektetési cé-
lokkal nehezen egyeztethető össze.

Természetesen kereshetőek olyan „kitörési pontok”, 
melyek hozzáadott értékükkel piacképesebbé, kevésbé 
kockázatossá tehetik a fejlesztést. Ilyenek, a teljesség igé-
nye nélkül:
•	 Piacszerzés,	elsősorban	hőenergia-fogyasztók	személyé-

ben, melyekkel együttműködve a hatékony kapcsolt vil-
lamosenergia-termelés fejleszthető. 

•	 Kilépés	 a	 szigetüzemű	 működésből,	 azaz	 közcélú	
hálózati csatlakozás kiépítése, „kitermelés” az országos 
hálózatra.

mennyisége a DUNAFERR csoport villamosenergia-igé-
nyének mintegy negyedét fedezi, a fennmaradó rész ellátása 
az országos hálózatból történik. Jelentős tehát a kereslet-
oldali igény ennek növelésére, a külső energiafüggés (és 
energiaköltség) csökkentésére. Amely egyben fejlesztési 
potenciál is, hiszen az Erőmű hatékonysági mutatói (pl. a 
villamosenergia-termelés hatásfoka, vagy a hőenergiával 
kapcsoltan termelt fajlagos villamosenergia-mennyiség) 
messze elmaradnak a 
korszerű erőműi beren-
dezések jellemzőitől, de a 
magyarországi erőműpark 
átlagától is. 

A speciális ipari körül-
mények mellett (pl. a nagy 
inert-tartalmú kohógáz tü-
zelése, az ipari technológia 
által diktált, folyamatosan 
változó be- és kimeneti ter-
helések) túlzott lenne egy 
nagy alaperőmű hatékonysági mutatóit elvárni, de az ötvenes 
években meghatározott erőműi alapstruktúra – középnyomá-
sú gőz körfolyamat –, valamint az elmúlt évtizedek kazánre-
konstrukciói ellenére is elöregedett kazán- és géppark ezzel 
együtt is bőséges teret hagynak a modernizációra. Ezt erősí-
tik az utóbbi évtized energiapiaci változásai is, elsősorban az 
Erőmű kihasználtságához és gazdaságosságához meghatározó 
mértékben hozzájáruló külső hőenergia-igények megszűnése, 
úgymint Dunaújváros távfűtésének leválása, vagy a szomszé-
dos papírgyárak gőzigényének mintegy felére csökkenése. 

A fentieket befektetői szemmel nézve további előnyöket 
tartogat a szigetüzemben működő saját erőmű fejlesztése, 
összevetve például egy országos hálózatra dolgozó erőmű 
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•	 Részvétel	 az	 együttműködő	 villamosenergia-rendszer	
szabályozó piacán, mely a villamos energia egységárában 
megmutatkozó hozzáadott értéket jelent. 

Ezeknek azonban vagy a realitása kicsi (pl. hőszolgáltatás 
csak egy szűk, lokális piacon lehetséges), vagy olyan mér-
tékben növeli a beruházás és később az üzemeltetés költ-
ségeit (többszörös kapacitás, külső tüzelőanyag-függés), 
amely kétségessé teszi a megvalósíthatóságukat.

Ha a saját források vagy a piaci lehetőségek korlátozot-
tak, akkor a különböző pályázati, támogatási formák kerül-
hetnek előtérbe, melyek a villamosenergia-termelői piacon 
jellemzően termelői árkiegészítésként valósulnak meg. A 
jelenlegi szabályozás sze-
rint azonban ezek a támo-
gatási formák a megújuló 
energiaforrásokat használó 
erőművek beruházásaihoz 
érhetőek el.

Az ISD DUNAFERR 
területén keletkező má-
sodlagos energiahordozók 
definíció szerint nem mi-
nősülnek megújuló energiaforrásnak, holott a megújulók 
támogatásának hátterében álló (köz)cél itt is azonosítható: a 
fosszilis energiahordozók kiváltására szolgáló, de piaci ala-
pon nem megtérülő beruházás ösztönzése, így csökkentve 
a fosszilis energiafüggést, klímavédelmi, környezetvédelmi 
célokat elősegítve.

Ugyanis ebben az esetben is – a megújulókhoz hasonló-
an – folyamatosan keletkező és hasznosítandó energiahor-
dozóról, mint adottságról van szó, legalábbis mindaddig, 
amíg az azt előállító technológia működik. Utóbbi mögött 
pedig, bár magánvállalkozásként működik, szintén közérdek 
húzódik meg – itt ki nem fejtett – foglalkoztatás-, vállalko-
zás- és ipargazdaság-politikai szempontokból. Márpedig egy 
szükségszerűen előálló energiahordozó növelt hatékonyságú 
hasznosításával fosszilis források válthatóak ki: közvetlenül, 
a földgáztüzelés csökkenésén keresztül, és közvetve, a lecsök-
kenő külső villamosenergia-igényen keresztül.

A támogatási cél tehát ebben az esetben a megújulók-
hoz hasonló jelleggel, de „barna” energiaként címkézhető 

energetikai fejlesztések 
ösztönzéseként jelölhető 
meg, az ipari mellékter-
mékek, valamint a magas 
fajlagos szén-dioxid-tar-
talmú tüzelőanyagok nagy 
hatásfokú energetikai 
hasz nos ításához kapcsoló-
dó termelőiár-kiegészítés 
formájában.

Természetesen, bár a témafelvetés az acéliparra vonat-
kozott, melynek tekintetében az ilyen célkitűzéseket a Ma-
gyar Vas- és Acélipari Egyesülés képviseli, ez minden ipari 
folyamatra jellemző és értelmezhető, melynek mellékter-
mékeként energiatermelésben hasznosítható energiahor-
dozó keletkezik. 
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a tüzeléstechnikai fejlesztések 
központi célkitűzése a hatékonyabb 
energiafelhasználás és a nitrogén-oxid-
kibocsátás-csökkentés. Ma már kereskedelmi 
forgalomban is megjelentek a korszerű 
acélipari technológiák tüzelőberendezéseivel 
szemben támasztott követelményeknek 
megfelelő megoldások. 
a fejlesztési folyamat kiterjed az acélipar 
technológiai gázainak tüzelési célú 
hasznosítására is. Új tüzelőrendszer 
létesítésénél az optimális megoldás 
érdekében célszerű elvégezni a tűztéri 
folyamatok matematikai modellezésen alapuló 
részletes vizsgálatát.

TüzELéSTEchNIKAI ESzKÖzÖK 
Az AcéLIPARI ENERgIA- 
hATéKONySág NÖVELéSéRE
A nyersvas- és acélgyártás tüzelőberendezéseinek kialakí-
tásánál az energiahatékonyság és a környezetvédelem álta-
lánosan érvényes követelményei mellett néhány járulékos 
szempontot is figyelembe kell venni.
•	 Fokozott	elvárások	a	tűzterek	hőmérséklet-egyenletessé-

gére vonatkozóan. 
•	 Az	 alacsony	 fűtőértékű,	 esetenként	 erősen	 szennyezett	

szekunder energiahordozók hasznosítása. 
•	 A	füstgáz	és	a	hevítendő	anyag	közötti	indirekt	hőcsere	

lehetőségének biztosítása. 
•	 A	környezeti	hatásoknak	ellenálló	 tüzelőrendszerek	ki-

fejlesztése.

A BAT-referendumok Iron and Ste-
el Production (IS) ill. a Ferrous Metal 
Processing (FMP) fejezetei a fenti elvá-
rásoknak megfelelő számos, hatásfokot 
növelő és szennyezőanyag-kibocsátást csök-
kentő megoldást mutatnak be, kitérve a techno-
lógiai gázok tüzeléstechnikai hasznosításának lehetőségeire 
is. [1; 2].  

A nyersvas illetve acél előállítása energiaigényes gyár-
tási folyamat. Az acélművekben előállított termék mintegy 
70%-át nagyolvasztókban és konverteres acélgyártási tech-
nológiával (BOF eljárás) állítják elő 20-25 GJ/t nagyságren-
det képviselő energiafogyasztás mellett [3;4]. 

A tüzelőberendezések által közvetített termikus energia 
a teljes fogyasztás 50-60%-a, tehát a tüzelőberendezésekben 
mintegy 10-15 GJ/t tüzelőanyag elégetésére kerül sor. [5;6]. 
A hulladék alapanyagú elektroacélból történő gyártás rész-
aránya megközelíti a teljes termelés 30%-át (EAS eljárás). A 
folyamat energiaigénye 5-7 GJ/t. Itt nem képződik kamra-
gáz és kohógáz, a folyamatos öntéshez és a melegalakításhoz 
szükséges hőközlést 2-3 GJ/t tüzelési teljesítmény felhasz-
nálásával biztosítják. 

A tüzelési energiát földgázmennyiségre konvertálva és 
8,4 EUR/GJ átlagos egységáron véve figyelembe [7], a beren-
dezések hatásfokának 1%-os növelése a BOF-technológia 
esetében átlagosan mintegy 1 EUR/t költségcsökkentést 
eredményez. Az évenként több mint 1600 millió tonna acélt 
előállító és termelését dinamikusan növelő iparág megha-
tározó szerepet tölt be a tüzeléstechnikai berendezések fej-
lesztési folyamataiban.

A hőcsere intenzívebbé tétele érdekében már a 60-as 
években is alkalmaztak megnövelt mozgási energiájú tüze-
lőberendezéseket. Továbbfejlesztett változataik jelenleg is 
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