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Kelet Európa acéliparában
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A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
tagvállalatai privatízációjának
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A Magyar Öntészeti Szövetség IX.
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Titántartalmú anyagok
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közegekben
Gyöngyösi Iván L. -

Tardy P.: Trends and Developments in
the Steel Industry of Middle and
Eastern Europe
285

M. Buzatu - R. Buzatu - M. Zsigmond: Corrosion Resistance of Ti Based Materials in Different Media .. 307

After the collapse of the planned
economy the steel industry of Middle
and Eastern Europe was getting to a
critical situation. As a result of the
economic evolution-occured during
the second half of the latest decadethe demand of steel products will
increase, but the participants of the
steel market should offer a products'
range, which better suit the market's
requirements.
Key words: steel industry, Middle and
Eastern Europe, planned economy,
market's needs

The paper investigates the corrosion
behavior of some TiMoAl and TiMo
alloys in oxalic acid. The conclusion is,
that the Mo increases considerably the
corrosion resistance of Ti, but the Al
has a negative effect over this process.
Key words: TiMoAl alloys, corrosion
resistance, dissolution process,
thermodynamic instability, corrosion
potential

Stefán M.: The Privatisation's State of
the HAISI-members and its Effect on
their Activity
290
During the latest 10-12 years the steel
industıy and the companies, related to
this branche, were getting through a
critical períod. The shore of the state

Röttimann Bruno

Ownership decreased on 40%. After the

Az alumíniumipar jövője

privatisation the companies intensively
developed their management. The
detrimanel share of the subscribed
capital works in interest of the
metallurgical production.
Key words: Hungarian Association of
Iron and Steel Industıy, privatisation,
subscibed capital
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ll

technológiái
Riesz Ferenc
Makyoh-topográﬁa: egy egyszerû és
hatékony eszköz tükörjellegû

felületek simaságának vizsgálatára

Egyesületi hirmondó
Egyesületünk választmányának
ülései
Köszöntés
Dunaszigeti tudományos szakmai
napok

Galambos S.: The Statues of Mine,
I Fell in Love
299
The chief of an important workshop of
the sculptural foundıy practice declares
his professional confession about this
difficult and beautiful craft. It helps to
visualize the models of the artist in
metallic form.
Key words: foundry practice, foundry
art, art of metals, statues from metal

Gyöngyösi I. L. - Rüttimann B.:

The Future of the Aluminum Industry.
Part I. The Past and the Market's
Factors
310
The aluminum is an important
participant of the structural material's
market. The costs of the primary and
secondary metall, of the semis and final
products are influenced by a great
number of factors. The paper evaulates
their effects and shows the trends.
Key words: aluminum industry,
structural materíals, market's effect

Riesz F.: Makyoh-Topography: a
Simple and Efficient Instrument to
Examine the Smoothness of Surfaces
of Mirror Character
315
The paper discusses an Optical testing
method based on an ancient principle y
to investigate the smoothness of
surfaces of mirror character, first for all
that one of semiconductor plates cut
into slices. The article shows any
examples of application.

Key words: Makyoh-topography,
semiconductor slices, surface
smoothness, optical testing
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diipar, nehézipar) termelése csökkent
legjobban. A belső acélfelhasználás Közép-Európában 1992-ben az 1989-es

is igen eredményesek voltak, elsősorban
az akkori SZU-ban. A folyamatos öntés,
az elektrosalakos átolvasztãs és jó néhány további innovatív technológia
alapjait ők dolgozták ki. A gyakorlati alkalmazásban azonban már sokkal gyen-

szintnek mindössze 40%-a volt (ez volt a
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hatása a gazdaságra és az acéliparra
egyaránt drámai volt: a GDP meredeken
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1. Bevezetés
Közép- és Kelet-Európa acéliparãnak

helyzetét 1990-ig az határozta meg,
hogy az uralkodó politikai-gazdasági
rendszer a nehézipar - benne a hadiipar
- fejlesztését elsőrendű fontosságúnak
tartotta. Ennek az lett az eredménye,
hogy a régió az egy főre eső acélfelhasználásban ugyan messze megelőzte Nyugat-Európát, a fogyasztási cikkek területén azonban mind minőség, mind választék szempontjából rossz volt az ellátás.
Az acélipar méretét ebben az időszak-

ban az önellátásra való törekvés határozta meg, és a belső piacon időről időre

egyes országokban acélhiăny (és nem
acélfelesleg) lépett fel. Az importfüggéstől való félelem azt eredményezte, hogy
az acélipar termelése és az acélfelhaszná-

gébb volt ez a régió: a rendszerváltás
előtt az acél 45%-át még SM-eljárással
gyártották, és a folyamatosan öntött
acél részaránya is csak 20% volt.
Közép- és Kelet-Európa tehát hatal-

mas, de technikailag sok szempontból
elmaradt acéliparral lépett át az új gazdasági és politikai rendszerbe (volt természetesen kivétel is ez alól, de általá-

(Kelet-Európa) a csökkenés hosszabb
ideig tartott (talán csak most áll le),
1998-ban a 10 évvel korábbinak mind-

össze 1/5-e volt az acélfelhasználásuk.
A hazai piac összeomlásakor az állam mint tulajdonos - két lehetőség között
választhatott: a) a felszabadult kapacitásokat leállítja, a dolgozókat elküldi, b)

az export drasztikus növelésével a felszabadult kapacitásoknak legalább egy részét működésben tartja. A politika és a
gazdaság szempontjai egyaránt az utób-

bi megoldást sugallták. Ennek eredményeképpen Közép- és Kelet-Európa nettó

ban nem civil célokra). A rendszerváltás
Magyarország

mélypont). A szovjet utódállamokban

1990 = 100
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Bulgária
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lás nagyjából egyensúlyban volt (a tervgazdálkodás diadala!): a nettó export
még 1989-ben is elhanyagolható volt.
Közép- és Kelet-Európa kormányai számára az acélipar a 80-as évek végéig

ténylegesen stratégiai iparág volt. Ez elsősorban a megtermelt acél mennyiségé-
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ben volt kimutatható. Az ideológiai tá-
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A szerző személyi adatait 1999/2. szá-

munkban közöltük.
Az Osztrák Vaskohászati Egyesület 75 éves
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jubileumi rendezvényén (Leoben, 2000
máj.) elhangzott előadás írásos változata.
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dult a gazdaság fejlődése. Romániában
és Bulgáriában, továbbá Oroszországban
és Ukrajnában a GDP a legutóbbi időkig
csökkent; vannak bíztató jelek, amelyek
a leépülési folyamat végének közeledését
jelzik. A folyamatok jellemzésére Ma-
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az alakulását mutatjuk be (1. ábra). Figyelemre méltó, hogy a leépülési sza-

kaszban az ipar és az acélfelhasználás
-

sokkal jobban visszaesett mint a GDP,
míg a növekedés szakaszában az ipar és
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az acélfelhasználás növekedése haladta
meg a GDP-ét.
Az acéltermelésben és felhasználásban

-Kelet-Európa

bekövetkezett változások a 2. ábrán láthatók; ezen összehasonlításképpen az

EU adatait is feltüntettük. Mint látható,
Közép-Európa túl van a mélyponton, Kelet-Európában azonban még tart az acélipar és az acélfelhasználás csökkenése.
Az EU-ban az 1992-es visszaesést szolid
növekedés követte. A belső felhasználás
csökkenését - mint említettük - a válla-

latok az export növelésével próbálták ellensúlyozni. Ez - mint a 2. ábrán láthat-

80
60 '_

tuk - csak részben sikerült; ennek ellenére teljesen átalakult az Európa három
régiójának súlya az acélexportban (3. áb-

40
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ra). Közép- és Kelet-Európa minimális
nettó exportja sokszorosára nőtt (különösen a szovjet utódállamokban), az
EU-é viszont drasztikusan csökkent, sőt

ıdıi

Közép-Európa

-

3. ábra. A fél- és késztermékek exportjának alakulása Európa három régiójában

1999-ben nettó importõrrë vált.

exportja már 1992-ben nagyobb volt az

Ez a folyamat az ,,élenjáró" közép-euró-

Az egyes országok között ebből a
szempontból is igen jelentős különbsé-

EU-énál, és a különbség azóta csak nőtt.
Ez nehéz helyzet elé állította a jelentős
nettó exporthoz hozzászokott EU acél-

pai országokban a 90-es évek közepére
nagyjából befejeződött, ezután eltérő

gek alakultak ki. Közép-Európában 1999ben két ország: Szlovénia és Magyaror-

ütemben és mértékben ugyan, de megin-

szág nettó importőr volt, a többiek vi-

iparát; különféle eszközökkel megpróbál-

ták ugyan fékezni a folyamatokat, de
megállítani nem tudták. A hidegháború
befejeződése a politikában hidegháborút
eredményezett a régiók acéliparai között.

R9 8

Az alábbiakban áttekintést adunk a
két régió acéliparában a rendszerváltás
óta lezajlott változások fő jellemzőiről,
majd - ﬁgyelembe véve a fejlett országok
acéliparában megﬁgyelhető trendeket is
- a várható további fejleményekről.
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2. Az acélipar és a gazdaság
átalakulása a 90-es években

A rendszenıáltás olyan folyamatokat indított el a tárgyalt régiók gazdaságában,
amelynek első szakaszára a régi típusú
gazdaság gyors leépitése volt a jellemző.
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1989
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sukban is megmutatkozik. Amellett,
hogy egységnyi hozzáadott értékre vonatkoztatva kevesebb acélt használnak
fel, a gyártási profil megtartása esetében
is megváltozott a különböző acéltermé-

kek felhasználásának aránya. Legjellemzőbb a feldolgozott lapostermékek arányának növekedése, elsősorban a bevonatolt termékek felhasználásának dina-
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1989
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__

mikus emelkedése (6. ábra).
Az acélipan' termelősorok kapacitásai,
a különböző termékcsoportok kapacitás-

1998

EU I

aránya az átalakulás kezdetén (1992ben) még a szocialista gazdaság acélfel-

5. ábra. Az SM-acélgyärtás és a folyamatos öntés részarányának alakulása

szont kivétel nélkül jelentős nettó ex-

használásának nagyságát
és összetételét tükrözték.
Ekkor még viszonylag kevés

Kozép-Euró pa

portőrök.

Az abszolút számoknál jobban jellem-

üzemet zártak be, a belső

zik a viszonyokat a fajlagos (egy főre

_Wm__

Melegen

eső) adatok (4. ábra). A rendszerváltás
előtt Közép-Európa fajlagos termelése

mr.
lemezek 7%

nagyobb, felhasználása hasonló volt az
EU-éhoz, 1998-ban a fajlagos felhasználás már kevesebb mint fele volt az EUénak. Kelet-Európa esetében a változás
lényegesen nagyobb volt: az EU-ét ko-

Kelet-Euró pa

felhasználás

drasztikus

csökkentése miatt azonban a kapacitáskihasználás
rendkívül rossz (általában
50% alatti) volt. 1992 és
1998 között Közép-Európa

acélfelhasználása 36%-kal

-T4-

h ngerelt

rábban messze meghaladó fajlagos adatok töredékükre csökkentek.

kmszskﬁ-

nőtt, ugyanezen idő alatt a

kapacitások igen jelentősen csökkentek (ha hihető-

ek az ESZAK erre vonatkozó
adatai). Ennek eredményeképpen a kapacitáskihasz-

Régiónkban a vállalatok többsége krónikus tőkehiányban szenved; nagyobb
fejlesztéseket csak állami támogatásból
vagy kölcsönökből tudnak végrehajtani,
ez utóbbi a magas kamatok miatt nehéz-

"°"”“°“

nálás nagymértékben javult: az acélgyártás eseté-

ségeket okoz. 1990 óta a kormányzatok
sem adnak már szívesen támogatást, hisz

ben elérte a 90%-ot, de a
feldolgozósorok esetében

nekik is kevés a pénzük. A korlátozott lehetőségeket elsősorban arra használták
fel a vállalatok, hogy ez alaptechnológiákat korszerűsitsék. Ennek eredménye-

is 75-84%-ra nőtt (7. ábra). A hazai felhasználáshoz szükséges feletti ka pa-

õzõ
fêglûlãﬂ

' '

citások 80%-a a meleghengermûvektől kerül ki,
ugyanakkor a hideghenger-

'an

ként az évtized végére az SM-eljárás
részaránya jelentősen csökkent, a folyamatos öntés aránya pedig nőtt. KözépEurópa ebből a szempontból is lényegesen jobb helyzetben van, mint KeletEurópa (5. ábra).
Közép-Európa fejlettebb részében

Melegen hengerelt lemez, Mt

Nyersacél, Mt

kora, mint a régió igénye,
a bevonatolt termékek ese-

megindult és változó ütemben halad a

___~

gazdaság átalakulása és modernizálódá-

sa. Ennek során külföldi, jelentős részben multinacionális vállalatok jelentek
meg részben a privatizáció, részben köz-

vetlen beruházások részén; ez a folyamat
Magyarországon és Lengyelországban
volt a legerőteljesebb. A betelepedett új
vállalatok magukkal hozták a vállalatirányítási módszereiket, termelési és ter-

művek kapacitása épp ak-

1992

1998

I I Kapacitás

0

I Termelés

1992

1998

Felhasználás I

tében viszont kisebb annál.
Közép-Európa acélkülkereskedelmének összetétele
is ezeket a kapacitás- és
termelésarányokat tükrözi
vissza: melegen hengerelt
termékekből a régió jelentős nettó exportőr, értékes

(bevonatolt ill. erősen öt--zzz

vözött) termékekből viszont nettó importőr (8.
ábra). Ha a fent említett
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ban működő vállalatokkal
8

1„8'

szemben támasztanak.
Fontos elvárás az állami
támogatások leépitése ill.

Bevoııt lemez, Mt

Hidegen hengerelt
7 ._-_ lemez, Mt ___. 1,6

1,4

3...-

1,2
1,0 0,8 0.õ 0,4 0.2 -

1

2 'ˇ
10-

1992

0Á)*-

1998

II Kapacitás

megszüntetése.
_

1992

I Termelés

1998

kötelező, de ennek legjobb

-

biztosítékát abban látja a

~
-

Brüsszeli Bizottság, ha a
vállalatot privatizálják. Mivel az acélipari vállalatok

-

privatizációja a régióban
messze elmarad néhány
nagy acélfelhasználó ágazatétól, jelenleg az a

I

Felhasználás

Bár nem

`

helyzet, hogy a külföldi tulajdonú, fejlett technikát
30

25

7 -_

Melegen hengerelt
lıosszûtermék, Mt

1

Acélcső, Mt

5 ' I

20
15

.-1

10-

__

-1-

1__

0-.

1992

1998

_*

_-

II Kapacitás I Tennelés

1992

Felhasználás I

két termék mellett (csak ezekre volt elérhető adat) a többi, nagy hozzáadott értéket tartalmazó termék külkereskedelmi
adatait ismernénk, nagyon valószínű,
hogy Közép-Európa ma az acéltermékek

mennyiségét illetően ugyan nettó exportőr az EU felé, de az acéltermékek értékét illetően már nettó importőr.
3. További feladatok, kilátások

Közép-Európa valamennyi országa előbbutóbb az EU tagjává akar válni. Brüsszel
acéliparukkal szemben is szigorú intézkedéseket vár el. A tervezett szerkezetátalakítást az EU számára készítendő tanulmányban kell ismertetni. A tanulmány
készítése az érintett országok többségében befejezés előtt áll; a magyar tanulmányt 2000 elején juttatták el Brüsszelbe, első vitája áprilisban megtörtént.

A szerkezetátalakítás során elérendő
legfontosabb cél, hogy a vállalatok az
átalakítás eredményeként életképesség
szempontjából ugyanazon kritériumoknak feleljenek meg, mint amiket az EU-

288 Q

1998

csak kb. 1/5-ét (nagy szórással) teszik ki

az EU átlagának. Kelet-Európában még
alacsonyabbak a bérek.
Minden bizonnyal hosszú időbe telik,
míg ezek az országok a bérek tekintetében felzárkóznak az EU-hoz. Az alacsony
bérköltségek gazdasági hatását a kisebb
fajlagos teljesítmény rontja; a létszámleépítés eredményeként azonban ez a

és vállalatirányítást alkal-

komparatív előny valószínűleg hosszabb

mazó felhasználóknak az

távon is megmarad.
A második előny - ami egyelőre Kö-

állami tulajdonú, esetenként régi struktújárú és

5

A felsorolt problémák mellett a régió
acélipara jó néhány olyan előnnyel is
rendelkezik, ami jelentős mértékben elősegítheti a mielőbbi stabilizálódást. Az
első előny az olcsó, ugyanakkor világszínvonalon ménıe is jól képzett munkaerő. Az átlagbérek Közép-Európában is

zép-Európára korlátozódik -, hogy min-

technikájú acélipari vállalatokkal kell együttmûködni. A privatizáció ezt az el-

den mértékadó nemzetközi előrejelzés
szerint a gazdaság növekedési üteme az

lentmondást feloldhatja.
A régió acéliparãnak iga-

gyobb lesz az EU átlagánál. A gazdaság

zi privatizációja néhány kisebb vállalattól eltekintve
rendkívül lassan halad. A
nagy
,,acélkombinátok"
dönto többsége még állami

ipar; az infrastruktúra fejlesztése is elkerülhetetlen. Mindkét tényező az acélfelhasználás növelését eredményezi. Várható, hogy az acélfelhasználás növekedése
meg fogja haladni a GDP-ét. A felhaszná-

tulajdonban van. A VSZ K0-

lás növekedése során annak struktúrája

šice lehet az első példa; a
privatizáció befejezésétől

is minden bizonnyal változik, a feldolgozott termékek aránya egyre nő, és közelebb kerül-a fejlett országok felhasználásának szerkezetéhez. Ennek ﬁgyelembe
vételével becsültük meg a régióban a

azonban még itt is távol vagyunk. A lassú privatizáció egyik oka, hogy a vállalatok szerkezetátalakitása, életképességének javitása, amit - vagy a privatizáció
előtt, vagy utána - el kell végezni, igen
nagy szociális feszültségekkel jár. Eu-

adatok szerint Közép-Európában az egy
főreeső termelés 1995-ben 1/5-e volt az

elkövetkezendő 10 évben lényegesen nahajtóereje ezekben az országokban az

2005-ig és 2010-ig várható acélfelhasználás növekedését (8. ábra). Eszerint
2000-2005 között 30-35%-kal, 2005 és

2010 között további 25-30%-kal nőhet
Közép-Európa acélfelhasználása. Ez azt
EU-énak, és ráadásul a javulás is lassabb jelenti, hogy 2005-ben 23-25 Mt, 2010volt. Becslések szerint néhány év alatt ben 28-30 Mt lehet a felhasználás. Csak
100.000 munkahelyet kellene megszün- emlékeztetésképpen: 1986-ban ugyantetni Közép-Európa acéliparában, ráadá- ezen országok összesen 35 Mt acélt haszsul gyakran olyan régiókban, ahol ezen náltak fel.
kívül legfeljebb az ugyancsak válságban
A dinamikusan növekedő belső fellévő bányászat adott eddig munkalehető- használás javítja az acélvállalatok hazai
séget. A létszámleépüléssel járó feszült- eladási lehetőségét. Ennek kapcsán érdeségeket az új tulajdonos a jelek szerint mes elgondolkozni azon, hogy is néz
nem vállalja, ezt még a privatizáció előtt majd ki Európa acélipara 10 év múlva.
az eredeti tulajdonos államtól várják el. Ekkorra a jelenleg Nyugat-Európában
Valószínű, hogy a vállalatok krónikus müködő nagy acélfelhasználó cégek kötőkehíányán is csak a pıivatizáció fog se- zül sokan már Közép- vagy Kelet-Európágíteni. Ekkor kerülhetnek a vállalatok ban is kiépítették termelőhelyeiket - köolyan helyzetbe, hogy a tényleges piaci vetve a felvevőpiacot. A Nyugat-Európáigényeknek megfelelően átalakítsák, mo- ban működő acélvállalatoknak ebben a
dernizálják termékszerkezetüket.
folyamatban két választása lehet:

- követik a felhasználóikat, azaz részt vesznek

Közép- és Kelet-Európa
acélvállalatainak privatizációjában, és helyi
vállalataikon keresztül
látják el a helyi piacot;
- eredeti telephelyükről
szállítják a felhasználás
helyére acéltermékeiket.

-1998
1992

kedvező áron tud szállítani

100

matban van a gazdaság

80

modernizálása, növekedése. Ezt ﬁgyelembe véve

60
40

és

2°I I.
0

Az utóbbi megoldás
csak az értékesebb termékek esetében lehet gazdaságos, ezek ára elviseli a
szállítási költségeket. Az
olcsóbb termékeket célszerűbb a helyi acélvállalatoktól beszerezni.
Ilymódon kirajzolódik
egy olyan szcenárió is,
hogy a közönséges, olcsó
acéltermékek
gyártása
visszaszorul Nyugat-Európában, hisz Közép- és Kelet-Európa az olcsó munkaerő előnyeit kihasználva
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acélfelhasználás

növekedési üteme nagyobb lesz, mint az EU-

b)_ A feldolgozott, értékes acéltermékek felhasználása gyorsabban fog nő-

ni, mint a melegen henge-

80

relt termékeké.
c) A jelenlegi kapacitások alapján
- a melegen hengerelt ter-

60
40
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a) Az

kal nőhet az acélfelhasználás, de még 2010-ben is
kisebb lesz, mint 1986ban.
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Közép-Európa acéliparãnak
jövőjéről a következőket
állapíthatjuk meg:

ban. 2005-ig 30-35%-kal,
2010-ig további 25- 30%-
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Összesen

Mh. lemez Hh. lemez

ilyen terméket. Ezzel elacélipara az értékes, fel-

Közép-Európa nagyobb
részén megindult és folya-

A felhasználás %-os növekedése

Bevont
lemez

II

Mh hosszútermék

_

Acélcső

8. ábra. Közép-Európa acêlfelhasználásának alakulása 1992-98 között, és
becslések 2000-2005 ill. 2005-2010 közötti időszakra

mékek területén a kapacitások továbbra is meghaladják az igényeket, így a
régió - csökkenő mértékben - továbbra is nettó

exportőr marad'

dolgozott termékek gyártására specializálódik, ahol nagy hagyományokkal és bejáratott piaci kapcsolatokkal rendelkezik. Ez a szcenárió - mint
a külkereskedelmi adatok mutatják - bizonyos fokik már ma is érzékelhető.
4. Összefoglalás,
végkövetkeztetések
Közép- és Kelet-Európa acéliparát a
rendszerváltással járó gazdasági átalakulás válságos helyzetbe hozta. Az acélfelhasználás csökkenése sokkal nagyobb

mértékű volt a gazdaság visszaesésénél,
ezáltal rövid idő alatt igen jelentős kapacitásfelesleg jelent meg a világ (elsősorban Európa) acéliparában. A felesleges kapacitások egy részét az export bővítésével próbálták hasznosítani, ami
alaposan átrendezte Európa acélkereskedelmének korábbi rendjét, és súlyos feszültségeket okozott. Közép-Európában
igen jelentős kapacitáslépítések is történtek, és ma a kihasználtságuk jónak
mondható.

- a feldolgozott, értékes termékek esetében a régió egyre növekvő nettó importőr lesz.

d) Fentiek alapján a beruházások, fejlesztések fő célja az ala ptechnológiáknál a
modernízálás lehet, a feldolgozósorok
(pl. bevonatolás) esetében azonban
kapacitásnövekedés is indokolt.

Valószínű, hogy Délkelet-Európában
ill. Oroszországban és Ukrajnában is hasonló jellegű változásokkal lehet számolni, de időben eltolva.

A BKL Kohászat megjelenését

az IPAR MuszAK1 FEJLESZTESEERT ALAPÍTVÁNY támogatja.
X
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Nagylelkű segítségüket ezúton is köszönjük!
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STEFÁN MÁRIA

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés tagvállalatai
privatizá H 32 Oh 5 ak helyzete és
hatása a társaságok muködésére
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következők voltak a fő szempontok:
- Állami tulajdon a mindenkori vagyonkezelő szervezetek (ÁVÜ, ÃV Rt., ÁPV
Rt.) tulajdona, a KVI és az ĂFI kezelé-
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Tíz éwel ezelőtt, 1990-ben kezdték meg
működésüket a rendszerváltás utáni első
részvénytársaságok a hazai acéliparban.
A két borsodi vaskohászati állami nagy-

tok között nem szerepel konkrétan a privatizáció eddig elért mértékének növelése. Működő piacgazdaság az elvárás, de

vállalatot érintően a kormányzat a '80-as
évek végén a szervezeti korszerűsítések,

nositás fokára úgy, hogy összehasonlítják más országokéval. A magyar acéliparban jelenleg 50% körüli a magántulajdonosi hányad (az összgazdasági átlag

a privatizáció elindítása mellett döntött,
pontosabban az állami tulajdon akkori

képviselője, az Ãllami Vagyon Ügynökség
külföldi tulajdonos bevonásával látta
megoldhatónak a szerkezetátalakítás, a

pénzügyi helyzet megoldását.
A tíz éwel ezelőtti tagvállalati körben
történt szervezeti és privatizációs eseményektől a jelenlegi tagvállalati kör ak-

tuális jellemzőiig végigvonuló „kedvező
és kedvezőtlen" kimenetelű akciók fő fejezetei jelentik az elemzés gerincét. A
privatizációs sajátosságok bemutatásán
túl, a már eleve magántulajdoni formában újonnan szerveződő - de a vaskohászattal összefüggő tevékenységre, eset-

az országjelentésben is kitérnek a magá-

mintegy 75%-os).

Az Európai Unióhoz való csatlakozássalkapcsolatosan a teljesítendő felada-

né elő, azaz mintha a vaskohászat vagyona lenne, ugyanis a hivatalos sta-

adott válaszok jelennek meg a cikkben:

tisztika szerint az Rt. nem vaskohászati és nem is feldolgozóipari besorolású.

0 Hogyan jutottak el a tagvállalatok a
jelenlegi helyzetig?
0 Mi jellemzi a mai tulajdonosi szerkezetet?
0 Milyenek a jövedelmezőségi-pénzügyi
viszonyok?

a -Man: Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem matematika-közgazdasági szakágazatán. Pénz- és hitelügyi szakkőzgazdász diplomát kapott 1985-ben. 1977 óta
a MVAE központi szen/ezetének dolgozója.

2. Néhány kiemelt mutatászám
alakulása
A fenti megjegyzések után nézzük meg,
hogy alakult a saját és a jegyzett tőke, s

annak tulajdonosi szerkezete a hazai
I. A privatizáció számszerű jellemzői,
a jegyzett tőke alakulása,
tulajdonosi szerkezete
1. A tagvállalati privatizáciák
(összesítêsek, mêrtêkek)
számításának módszere
A hazai acélipar szervezeti strukturájának és magánosítási folyamatának átfo-

gó bemutatása az állami vagyon lebonStefán Mária 1977-ben szerzett diplomát

és munkavállalók, illetve a menedzsment tulajdonrészét tartalmazza.
- Az „egyéb” kategóriában az önkormányzati tulajdon, a saját részvény,
stb. szerepel.
- A halmozódásokat ki kellett szűrni és a
Dunaferr Rt. korrigált jegyzett tőkéje
úgy szerepel, mintha teljes egészében
acélipari társaságai mûködését segíte-

Az elmúlt tíz évben felhalmozott tapasztalatok alapján az alábbi kérdésekre

leg annak bázisán létrejövő - tagvállalatok helyzetének rövid jellemzését szintén tartalmazza a cikk.

- A belföldi magántulajdon a társaságok, illetve a belföldi magánszemélyek

tásának kezdetétől napjainkig tart. A
tulajdonosi szerkezetet és a jövedelmi-

pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok viszont olyan időtartamra vonat-

koznak, amelyben a tagvállalatok tevékenysége önmagában, illetve egy-

acéliparban (összesen) (1. táblázat).

Az 1996. év végi, még közel 80%-os
állami tulajdonrész majd 40%-ra csökkenésének oka a két borsodi nagyvállalat,
az Õzdi Acélművek Kft. és a Diósgyőri
Acélművek Rt. „FA” privatizációja. A 40%
döntően a Dunaferr csoport és kisebb
mértékben a Salgótarjáni Acélárugyár Rt.

állami tulajdonlását jelenti. Ez volt a
helyzet 1999. év végén. Jelenleg azonban már nem egészen ilyen egyértelmû a
tulajdonosi szerkezet, ugyanis a DAM Rt.
„FA” vagyona a hitelezők tulajdonában
van, ez a tény a következők szerint vál-

igazgazáhelyettes.

máshoz viszonyítva is összehasonlítha-

toztatja meg a jegyzett tőke fenti szerkezetét:
0 állami tulajdon: ..................46,8%

Szakterületei: pénzügyek, a jővedelemter-

tó, tehát átalakulások, szétválások, beolvadások csak kismértékben torzítják
a gazdálkodás számszerűségeit. A privatizáltság fokának kiszámításánál a

0
0
0
0

Jelenleg

gazdasági

melő-képesség

vizsgálata,

szabályozá-

rendszer, mikro- és makrogazdasági kőrnyezetelemzés.

Vaskohászat

külföldi tulajdon:
...... ..18,0%
belf. magánhitelezői tulajdonz.. 6,5%
egyéb:
hitelezői tulajdon:
....... ..20,2%

lással való megszüntetését rendelte el.

II. A privatizáció hatása a társaságok

megoldását, az esetleges Válsághelyze-

mííködésére
Tagvállalati vélemények szerint a privati-

tek túlélését.

záció egyik legfontosabb eredménye a
tulajdonosi szemlélet kialakulása. Az új

tulajdonosok - különösen a külföldiek korszerűbb és az esetek többségében
szervezettebb munkakultûrãt honosítanak meg. A magánosítás során olyan új
érdekek jelentek meg, amelyek a gazdálkodás, a jövedelemtermelés szigorodását
eredményezik.

Az új tulajdonosok által végrehajtott

Az elemzésben néhány, a vállalkozások
gazdálkodását jellemző mutatószám sze-

repel, melyek a következő fejezetben, a
vállalatok privatizációs jellemzőinek bemutatása után következnek. Érdemes
megﬁgyelni a már magántulajdonban levő cégek likviditási mutatóinak alakulását. Az 1 Ft/Ft, vagy az a feletti értékek
általában a pénzügyi stabilitásra utalnak.
A kiemelt mutatók az alábbiak:

- munkatermelékenység

növekedése

tõkeemelések és egyéb pénzügyi tran-

(nettó árbevétel/átlagos statisztikai

zakciók (pl. hitelnyújtás, a hitelhez jutás
elősegítése, halasztott ﬁzetéssel történő
beszállítások) a likviditási helyzet javulását, viszonylagos stabilitását eredmé-

állományi létszám),
- jövedelmezőség (adózás előtti eredmény /nettó árbevétel),
- likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek).

nyezik.
A privatizáció után általában a szervezetek korszerűsítése, racionálisabbá té-

tele következett be, áttekinthetőbb lett
a vezetői hierarchia, pontosabb, jobban
körülhatárolt feladatokkal.

Egy társaság privatizációja azonban
„saját magán" kívül a környezetére is
kedvező hatást gyakorolhat. Jó példa erre az Ózdi Acélművek Kft. helyzete. A
társaság talpra állása a környezetében
lévő, vele szoros munkakapcsolatban álló vállalkozások helyzetét is javította.

(Pl. az Ózdi Acélművek Kft. által gyártott és forgalmazott árumennyiség növekedésével párhuzamosan a tulajdonában lévő Ózdi Acél-Trans Kft. árbevé-

telét növelni .tudta és növelni tudja a jövőben is.)

A magánositásnak azonban „kellemetlen” velejárója a létszámleépítés. Bár ebből a szempontból pozitív tapasztalat is
van. Az ózdi miniacélmű-beruházás kedvező hatású a város és a térség foglalkoztatására.

Általánosságban tehát elmondható,
hogy az utóbbi évek privatizációi (a DAM
Rt. „FA” kivételével) kedvezően hatottak
a társaságok működésére. A magántulajdonos által biztosított ,,szilárd'7 háttér
könnyebbé teszi a felmerülő problémák

A Csepeli Csőgyár 1993. január 1-jén
részvénytársasággá alakult. Alapítója az
Állami Vagyonügynökség volt, majd
1994-ben kormányhatározat alapján az
Állami Vagyonkezelő Rt.-hez került
(1995). Alapításkor a jegyzett tőkéje
1 600 M Ft volt. A Csepeli Csőgyár sorsáról a társasággá alakulás után többféle
elképzelés is született. Kezdetben a részvények 5%-át a privatizáció után állami
tulajdonban kívánták tartani, a későbbiekben azonban ebből a körből kikerült.
1996. január 1-jén a tulajdonos ÁPV
Rt. döntése alapján a privatizáció megkönnyítése és gyors lebonyolítása érdekében a Csepeli Csőgyár Rt. négy önálló

vállalkozássá alakult:
- Csepeli Csőgyár Vagyonkezelő Rt.
- Csepeli Csőgyár Rt.

- Csepeli Acélcsőgyártó, Feldolgozó és
Forgalmazó Kft.
- Csepeli Precíziós Csőgyártó Feldolgozó
és Forgalmazó Kft.
A négy társaság közül kettő - a Vagyonkezelő Rt. és Csőgyár Rt. - felszámolási eljárás alá került. A másik két társaságot privatizálták, illetve időközben a

(Az adatok a vãllakozások éves beszámolóiból származnak, tehát folyóáras információk)

Precíziós Kft. részvénytársasággá alakult. (MVAE-tagságát szünetelteti.)
Jelenleg csak a Csepeli Acélcső Kft.
tagja az MVAE-nek, melynek alapításkori

III. Az MVAE tagvállalatai szervezeti
változásainak és privatizációjának
elmúlt tíz éve

jegyzett tőkéje 1 M Ft volt, 1999.×II. 21-

Csepeli vállalkozások
A Csepel Művek Vasművéből (CSMV)
1991. február 1-jén kivált a kovácsolóüzem, mely Csepeli Kovácsológyár néven
önálló, még állami vállalatként mûködött
tovább. A megmaradt rész pedig mint a
CSMV jogutódja Csepeli Csőgyár néven

de az a cégbírósági bejegyzés késedelme
miatt gyakorlatilag csak 1997-től érvé-

szerveződött ujjá.
A Csepeli Kovácsológyárból két társa-

ság, a Csepeli Kovácsoló Kft. és a Csepeli
Palackgyártó Kft. megalakítására került
sor. A szen/ezeti változással együtt a

én 314 M Ft. A társaság privatizációjára,
illetve az alapítók és az új tulajdonosok
tőkeemelésére már 1996-ban sor került,
nyes.
A Csepeli Acélcső Kft. 1999. március
1-jével beolvadt a tulajdonos OTM Befektetési Kft.-be (melynek magánszemélyek
a tulajdonosai), mely a nevét Csepeli
Acélcső Gyártó és Forgalmazó Kft.-re változtatta (2. táblázat)

Borsodi társaságok

Miskolci, dfõsgyõn' társaságok A

vállalatnál folyó - 1993 júniusában indított - csődeljárás sikeres egyezséggel zá-

A diósgyőri Vaskohászat válságának kez-

rult. Ezután a tulajdonos (ÃVÜ) a már ki-

dete egybeesik a nemzetgazdaságban je-

üresedett vállalati központ végelszámo-

lentkező gazdasági

ı

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

problémákkal, a

,,csődhullámmal". A vállalatcsoport a
külső és belső negatív gazdasági tényezők hatására az 1980-as évek végén csak
vagyonvesztés és az adósságállomány jelentős növelése árán tudta a termelést
fenntartani.

A Lenin Kohászati Műveknél (MiskolcDiósgyőr) 1988-ban megindultak a szervezeti átalakítások, a különböző termelési tevékenységekre leányvállalatokat
(Csavar és Húzottáru LV, Hámor LV, Fűtő-

mű Közös Vállalat), majd a következő évben gazdasági társaságokat alapították
(DAV Kft., NYAC Kft., MINEA Kft., CC
SHOP Kft., Hengermű Kft.).

Az LKM megmaradt központi szervezete 1989 végén DIMAG Rt. néven szerveződött újjá. Az 1990-es évben további
szolgáltató szervezetek váltak ki a központból.

A következő évben azonban ellentétes
folyamat játszódott le, három céget (MINEA Kft., Hengermű Kft., CC SHOP Kft.)
1991. szeptember elsejével újra összevontak és a továbbiakban Diósgyőri Nemesacélmű Kft. néven működtek. A pri-

vatizáció során a DIMAG Rt. tulajdonosa
1991 végétől a Nouvometal-Szojuzroda
osztrák-orosz konzorcium lett. A privatizáció, a külföldi tőke bevonása azonban

nem hozta meg a kívánt eredményt, az új
tulajdonos is csak rövid ideig tudta üzemeltetni a gyárat. 1992-ben további öt
(az előző évben leválasztott) kft. olvadt
be a DNM Kft.-be.
A kialakult fizetésképtelenség miatt

az Rt. egyre több társasága került válsághelyzetbe. A kibővített DNM Kft. pedig 1992-ben felszámolási eljárás alá került.
Ebben az időszakban született meg a

borsodi vaskohászat reorganizációjával
kapcsolatos

négy

kormányhatározat.

A kormányhatározatok végrehajtásának eredményeképpen 1995. II. 1-jén
alakult meg a 'DAM-Diósgyőr Kft. öt felszámolás alatt lévő diósgyőri vállalkozás
vagyontárgyainak kivásárlásával (DNM,

NYAC Kft., Komplex Kft., Projekt Kft. és a
DIMAG Rt.). A kormányhatározatok
ugyanakkor pénzügyi forrásokat is bizto-

sítottak a működőképesség fenntartásához és csak részben a szerkezetátalakitási program végrehajtásához.

Időközben az alapító (ÁPV Rt.) folytatta a társaság feltőkésitését, majd 1996.
XI. 1-jén létrejött a Diósgyőri Acélművek
Rt. a DAM Kft. és a Borsodferr Rt. össze-

. Vaskohászat
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vonásával. (A Borsodferr Rt.-t az ÁPV Rt.
1994-ben azzal az alapvető céllal hozta
létre, hogy a társaság a borsodi vaskohászat reorganizácíójára hozott kormányhatározatok végrehajtását biztosítsa.)

végén a társaság alaptőkéjét 16 167 M
Ft-ról 7 760 M Ft-ra szállították le, melynek cégbírósági bejegyzése folyamatban
van.
Végül is a többségi tulajdonos a piaci

Az ÁPV Rt. határozata értelmében
1996-ban a metallurgiai fázisban tech-

és pénzügyi problémákat nem tudta

nológia váltás következett be. Megszűnt
a nyersvasgyártás és áttértek a szilárdbe-

tétű elektroacélgyártásra. A folyamatos
acélöntés (FAM) rekonstrukciójával a

hengerelt áru fajlagos anyagfelhasznâlásának csökkentése volt a célkitűzés.

megoldani, az állam sem kívánt ismét
részt venni a helyzet rendezésében, így
sajnos elkerülhetetlenné vált az újabb
felszámolási eljárás, mely 2000. március
14-e óta tart (3. táblázat).
1988-tól az LKM leányvállalataként

tulajdonban. A tulajdonos ÃPV Rt. 1997-

működő Csavar és Húzottáru Rt. 1989.
XII. 2-tól önálló vállalkozásként folytatta tevékenységét, részvénytársasági formában. A társaság, amelynek jegyzett

ben pályázatot írt ki a társaság privatizálására.
1

tőkéje 585 M Ft, teljes egészében belföldi magántulajdonban van.

A pályázat első fordulója eredménytelen volt, a második fordulót pedig a Ke-

A cég megalakulása óta eredményesen
gazdálkodik, stabil vállalkozássá vált, de
az acéliparban bekövetkező válságok
időrőlidőre mérséklik a jövedelemtermelő képességet. A cég a diósgyőri telephelyről Alsózsolcára (Miskolc mellett)

A DAM Rt. jegyzett tőkéje ekkor
11 667 M Ft volt, teljes egészében állami

let-szlovákiai Vasmű, a VSÍ a. s. Košice

nyerte meg. (A privatizációs szerződés
aláirására 1998. január 9-én került sor).
A társaság jegyzett tőkéje ekkor 11 667
M Ft volt), mely az alábbi arányban oszlott meg a tulajdonosok között:

V52 a. s. Košice ...................... .. 68,2%

ÁPV Rt. .................................. 10,6%
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 13,1%
Egyéb tulajdon ......................... .. 8,1%
A privatizációs szerződés értelmében a
szlovák fél három ütemben történő,

összesen 4,5 Mrd Ft értékű tőkeemelést
vállalt, melyből három milliárdot már
1998-ban teljesített, így tulajdonosi
részaránya az év végére 74,7%-ra emelkedett.
A privatizáció első évében a társaság

teljesítménye jelentősen javult, vesztesége az erőteljes recesszió ellenére felére

tette át tevékenységét (4. táblázatÖ.

Az 1989-ben létrehozott Diósgyőri
Acél és Vasöntöde Kft. felszámolásra került, tevékenységét 1994. június 9-től a
Diósgyőri Öntöde Munkás Kft. folytatta,
mely tényleges működését 1995. január
elsején kezdte meg. A társaság hazánkban szinte egyedülálló tulajdoni formában - osztatlan dolgozói tulajdon - működött. A társaságot a DAV Kft. „FA” 300
munkavállalója alapította, akik a felszámolás alatt álló kft. vagyonát osztatlan
formában megvásárolták (hitelből), így
mindenki 1/300-ad üzletrésszel rendelkezett.

Sajnos a társaság működésében egyre

csökkent, jövedelmezősége is javuló tendenciát mutatott.

súlyosabb problémák jelentkeztek, felszámolásra került. A társaság tevékeny-

A társaság 1999-ben azonban ismét

ségét 1997 végén a Borsodi Metall Öntöde Kft. folytatta, miután a DÖM Kft. felszámolója által kiírt pályázatot megnyerte. A Borsodi Metall Öntöde Kft. tulajdo-

nehéz helyzetbe került, súlyos piaci és

pénzügyi problémákkal küzdött.
Mindezen nehézségek miatt 1999

nosa jelenleg belföldi társaság (Bulletin

gesellschaft részesedése pedig 60%-os

Pénzügyi és Gazdasági Kft.).
A vállalkozás 2000. július 1-jétől kérte egyesülési tagsága megszüntetését.
A „December 4" Drótművekben 1992ben csődeljárás kezdődött, amely felszá-

volt. Jelentős veszteség „termelése”
után a német fél 1991. júniusban kivon-

ta tőkéjét a társaságból, részesedése az
Állami Fejlesztési Intézet tulajdonába
került.

molással folytatódott. 1994. szeptember

Sajnos az ózdi kohászatot sem kerülte
el a válság, szinte egyidőben, 1992. május, illetve június hónapban kezdődött el

15-én létrejött a Drótáru és Drótkötél

Ipari és Kereskedelmi Kft. egymillió fo-

a felszámolási aıjaras az ózdi Kohászati

rintos törzstőkével. Alapítói 49%-os tu-

Üzemeknél és az Ózdi Acélművek Rt.-nél,

lajdonrésszela Borsodferr Rt. (az ÁPV Rt.
megbízásából) és a Metaltrade Hungária

az utóbbinál egy sikertelen csődegyezség
után.
A borsodi térségre vonatkozó kor-

Kft. 51%-os tulajdonrésszel. Gazdálkodá-

Mindezek eredményeként a társaság
az értékesítési volumenét 1997-hez képest növelni tudta 1998-ban és 1999ben is, pénzügyi helyzete stabilizálódott, mindkét évet pozitív szaldójú eredmén nyel zárta (6. táblázat).

_

A tulajdonos, a privatizációs ajánlatában tett vállalásának megfelelően előbb
önerőből, majd 1999 végétől az EBRD és
a Raiffeisen Bank által nyújtott hitelből
megkezdte a saját féltermékellátást szolgáló miniacélmű építését, mely várható-

an ez év nyará nak végére elkészül. A termékek feldolgozottsági fokának növelése
érdekében új termék (nyújtott huzal) kifejlesztésére és másod-, harmadtermék

sát 1994. október 1-jén kezdte meg a
D4D ,,FA"-ból kivásárolt vagyontárgyakkal. Az új cég a D4D-nek csak munkajogi

bõl vaıõ kivasarıas után (ÖA Rt. vagyona)

jogutódja lett. Még ez évben a társaság

1995-ben létrejött az Ózdi Acélművek

(húzott huzal, hegesztett síkháló) gyár-

758 M Ft értékű tőkeemelésről döntött,
melyből az ÁPV Rt. 371,4 M Ft-ot jegy-

Kft. 2 675 M Ft-os jegyzett tőkével. A tulajdonos az ÁPV Rt.

tási feltételeinek megteremtésére is sor

zett (egyúttal kivásárolva a Borsodferr
Rt. 490 ezer forint értékű törzstőkéjét

A társaságot 1997-ben privatizálták. A
pályázat nyertese a német Max Aicher
GmbH lett. A privatizációs szerződés

mányhatározatok alapján, a felszámolás-

is), a tőkeemelés további részét a másik
M io
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tulajdonos tette. A tulajdonosi részarányok ekkor még nem változtak. (A későbbiekben az ÃPV Rt. tulajdonrészét átadta
a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-nek.)
1998. június 1-i hatállyal a vállalkozás

részvénytársasággá alakult és tőkeemeléssel egyidejűleg az állami tulajdonrészt
megvásárolta a Metaltrade Hungária Kft.,
és így a már 1400 M Ft jegyzett tőkéjű

társaság teljes egészében a tulajdonába
került (5. táblázat).

A társaság működése a privatizáció
óta eltelt időszakban folyamatosan javul.
Ãrbevételét az 1995-ös évhez viszonyítva megduplázta, jövedelmezősége az elmúlt évben már pozitív volt.

Ózdi társaságok
Az Ózdi Kohászati Üzemeknél is az 1980as évek végén kezdődött a változás. A
szenıezeti változások tekintetében az
1989-es év tekinthető jelentős évnek,
amikor elsősorban a szolgáltató egysé-
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(1997. május 23.) értelmében a német

fél a tőke 90%-val rendelkezett, 10°lo-ot
pedig az ÁPV Rt. felajánlott a dolgozóknak, ez utóbbi adásvétel 1998 augusztusában realizálódott.
A következő évben azonban a többségi tulajdonos a dolgozók 10%-os részét
kivásárolta, így a társaság ma már teljes
egészében a tulajdona. Ezt követően pedig (1999. december) tőkeemelést hajtott végre, mellyel a cég jegyzett tőkéje
4 241 M Ft-ra növekedett.
A privatizáció kedvező hatást gyakorolt a társaság működésére. A társaság a

magánosítás előtti időszakban féltermék-ellátási és ﬁnanszírozási problémákkal küzdött, a vesztesége egyre nőtt. Az
új tulajdonos azonban ezeket a problé-

mákat 1998 közepére megoldotta. (Pl.
németországi üzemből történő féltermékszállítás, új bugaforrások feltárása,
halasztott ﬁzetési lehetőség, tulajdonosi
kölcsönök, hitelek.)

került.
A társaságnál foglalkoztatott létszám

a privatizáció időpontjában meglévő 658
főről 1999. év végére 449 főre csökkent.
A csökkentést az ÁPV Rt.-vel megkötött
megállapodástól eltérően halasztottan,
kisebb mértékben hajtotta végre a tulajdonos.
Az elbocsátott dolgozók a végkielégí-

tést megkapták, a korengedményes nyugdíjba vonulók részére a nyugdíj 50%-ának
megﬁzetését vállalta a társaság.
A határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottakon túl - az acélműi
beruházás miatt - szerződéssel történő
foglalkoztatásra is sor került. Ez a lét-

szám jelenleg meghaladja a 300_ főt.
A társaság talpra állása és fejlődése az
ózdi társaságok közül ez ideig az Ózdi
Salakfeldolgozómű Kft. és az Ózdi AcélTrans Kft. tevékenységére, helyzetére
hatott kedvezően. Az Ózdi Salakfeldolgo-

zómű Kft. a Max Aicher GmbH vállalatcsoport részévé vált, ezáltal a foglalkoztatottainak jó részét megőıizte, tevékenységét dinamikusan növelni tudta,
mely a jövőben az acélmű üzembe helyezésével tovább fokozódik. Az Ózdi Acél-

Trans Kft. 99,7°/o-ban az ÓAM Kft. tulajdonába került, az általa vasúton forgalmazott árumennyiség az ÓAM Kft. fejlődésével arányosan növekedni tudott és
tud a jövőben is.

A többi ózdi társaság helyzetére és a

gek váltak le a vállalattól. (RIMA, METE-

OR, MOZAIK, GEOTERM Kft.).
1990. június 1-jén vegyesvállalatként
megalakul az Ózdi Acélművek Rt., 1170
M Ft-os alaptőkével, melyben az ÖKÜ részesedése 40%-os, a német Korf-Metall-

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

város és a térség foglaüzoztatására is
kedvező hatást gyakorol a társaságnál
folyó nagyberuházás munka- és létszámvonzata, mely nemcsak jelenleg, hanem
hosszabb távon is jelentkezik. A beruhá-

zás befejezését
oldhatóvá válik
Munkás Kft. és
Ózdi Hengermű

követően részben megaz Ózdi Finomhengermű
- működés esetén - az
Kft. helyből történő fél-

termékellátása is.
Az Ózdi Kohászati Üzemekből a '90-es
évek elején kivált még két társaság. A
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munkát 670 -> 560 dolgozónak (7. táb-

forrásokat (kedvezményes hitelek, befektetések révén, stb.) biztosítson.
A társaság forgótőkéje a fejlesztésekhez nem biztosít elegendő forrást (kb. 11,5 Mrd Ft-os pénzügyi befektetésre len-

lázat).
A Salgótarjáni Acélárugyár Rt. 1993.

ne szükség).
A vállalkozás pıivatizáltsági foka je-

október 27. óta működik részvénytársasági formában, alapítója az ĂVÜ volt.

durvahengersor PEKO Acélipari Művek

ge két évi megtorpanás után tavaly újra

néven magánvállalkozásként működött,

javulni kezdett.

de tevékenysége nem volt sikeres. Ugyanezen a termelőbázison jött létre az induláskor egymillió forintos törzstőkéjű

ságosabb időkben adott és ad ma is

Ózdi Hengerművek Kft. 1995-ben. A társaság tulajdonosa, a Metaltrade Hungária Kft., még ez év végén 144 M Ft-os tő-

1.
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A kilencedik éve működő cég a legvál-

Fejlesztési Bank Rt. és érdekeltségei

lenleg még nagyon alacsony, de az MFB
fokozatosan felkészíti a céget az eladásra. Jelenlegi informácíóik szerint a tulajdonos el kívánja érni a cég tűzsdeérettségét és azt a tőzsdén kívánja majd értékesíteni. Ezzel összefüggésben folyamatban van a stratégiai tervek megújítása,
szervezeti rendjének korszerűsítése és a
költségek racionalizálása.
A vállalkozás vezetőinek véleménye
szerint a jelenlegi tulajdonlásnak az az

ber 1-jén a szintén Metaltrade-tulajdonú

(MFB PROXY Vagyonkezelő és Ügyviteli

előnye, hogy a többségi tulajdonos egy

Ózdi Hengermű Kft. beolvadt az Industıing Kft.-be. Későbbiekben a Metaltrade

Tanácsadó Kft., Bodrogköz Ingatlanhasznosító és Üzletviteli Tanácsadó Kft.) tu-

nagy tőkeerejű állami bank, amely gazdálkodási nehézségek esetén segítséget

eladta az Ózdi Hengermű Kft.-t. Az új tulajdonos az 1991-ben magánszemélyek

lajdonába került. Így gyakorlatilag a tár-

saság tőkéjének 90%-a még mindig álla-

tud nyújtani.
A privatizáció révén viszont gyorsul-

keemelést hajtott végre. A társaság 1997
végén beolvadt az Industıing Ipari Termékhasznosító Kft.-be.
Az Industríng Ipari Termékhasznosító
Kft. 1997. január 1-jén alakult a felszámolás alatt álló Borsodi Ércelőkészítő Mű
és a Kohászati Betételőkészitő Kft. vagyontárgyainak kivásárlásával. A kft-t a
Metaltrade Hungária Kft. alapította,
100%-os tulajdonrésszel. 1997. decem-

Még mindig az állam a tulajdonos, bár a

képviselői többször változtak (ÁVÜ, ĂV

Rt. ÁPV Rt., MFB RL). A rõrzbszõz-i „tulaj-

donosváltás"mindig új privatizációs stra-

tégiát eredményezett, de konkrétlépések nem történtek. Az utolsó tulajdonosváltás 1998-ban történt, amikor portfoliócsere keretében a vállalkozás a Magyar

által alapított Kroda Kft. lett. Időközben

mi tulajdonnak tekinthető. A tranzakció

ismét új tulajdonosa van a cégnek. (Je-

során a részvények 10%-át ajánlották fel

lenleg a társaság MVAE-tagságát felfüggesztette.)

a dolgozóknak.

A Finomhengermű Munkás Kft. 1991.

július 27-én alakult, az ÓKÜ finomhengerművének üzemeltetésére. Alapításkoıi
jegyzett tőkéje 2,1 M Ft, melyből az ÓKÜ

részesedése 48%, magánszemélyeké pedig 52% volt. A jegyzett tőkét 1993-ban

9,8 M Ft-ra emelték, a tulajdonosi szerkezet változatlanul hagyása mellett. A
későbbiekben az OKÜ tulajdonrészét a
felszámoló eladásra meghirdette, de

konkrét ajánlat nem érkezett. Így az ÓKÜ
üzletrészét a társaság megvásárolta, s a
cég 100%-os dolgozói tulajdonba került.
Majd miután - a működés stabilizálása
érdekében - az ÁPV Rt. a társaságot feltőkésítette (75 M Ft-os tőkeemelés), a
jegyzett tőke 88%-a az ÁPV Rt.-é, 12%a pedig dolgozói tulajdon.
A társaság jövedelemtermelő képessé-
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Az 1991-ben az olasz ILVA céggel közösen alapított SILCO Kft. 1998-ban
visszakerült a Salgótarjáni Acélárugyár
Rt-hez. Jelenleg 100%-ban a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. tulajdona. Az elmúlt
tíz év válságos szakaszait a cég ,,túlélte".
Bár jelentős erőfeszítések árán, de a ter-

hatna a fejlesztési munka és ezáltal erőteljesen javulhatna a jövedelmezőség.
Dunaferr társaságcsoport
Az állami vállalatként működő Dunai

Vasműben az 1980-as évek végén kezdődött el a decentralizáció, vagyis a termelőegységek átalakítása gazdasági társaságokká.

melést fenn tudták tartani, számottevő

1991-ben a DV termelőtevékenységeit
az általa 100%-os tulajdonnal alapított

létszámleépítésre nem volt szükség, a
csődközeli helyzeteket el tudták kerülni

között a Dunaferr Acélművek Kft. a

(8. táblázat).
A társaság az elmúlt két évben az acélipari helyzet kedvezőtlen alakulása miatt
piaci problémákkal küzdött, melyek kedvezőtlen hatásának kivédésében a tulajdonos segített. Az MFB Rt., más bankok-

kal együtt konzorciális hiteleket nyújtott
a sürgős ﬁzetési kötelezettségek rendezésére és azon fáradozik, hogy a vállalat
dinamikusabb fejlődéséhez fejlesztési

kft-k vették át, ekkor jött létre többek
Dunaferr Lemezalakító Kft., majd folya-

matosan a szolgáltató egységeket is gazdasági társaságokká szervezték.
1992. július 1-jén a Dunai Vasmű részvénytársasággá alakult át, Dunaferr Dunai Vasmű Rt. néven.

Az átalakulást követően folytatódott a
szervezet korszerűsítése, további „leány-

vállalatok" és ezeknek további vállalkozásai jöttek létre.

A Dunaferr társaságcsoportot az ÃPV

A jövőre vonatkozó alapvető privatizá-

Rt. 1996-ban vagyonkezelésbe adta a menedzsmentből alakult Acél XXI Kft.-nek.
A tãrsasãgcsoporton belül a vagyonkezelő irányításával a magánosítás folyamatos, alapelvként kezelik a Dunaferr

ciós lépések a Dunaferr Rt. privatizációjával és a tech nológiafejlesztéssel függenek össze.

csoporthoz tartozó társaságok működőképességének megőrzését, javítását, külső tőke bevonásával is.
A Dunaferr Dunai Vasmű Rt. jegyzett
tőkéje 1999. december 31-én 19 643 M
Ft, mely az alábbi tulajdonosok között

korszerűsítéshez kapcsolódó privatizációja

oszlik meg:

y

állítását, aktualizálását,

A Dunaferr Rt. technológiaA technológiakorszerűsités műszaki, ke-

reskedelmi, gazdasági, valamint az ehhez kapcsolódó pıivatizációs koncepciója
elkészült. A privatizációs koncepciót a
Dunaferr Rt. vezetése, felügyelő bizottsága, igazgatósága, az érdekvédelmi

ÁPV Rt. ............................ .. s9,74°/._

szervezetek képviselői megvitatták, véle-

Kincstári Vagyoni Igazgatóság .. 23,64%

ményezték.

Önkormányzatok ' ................ .. 16,62”/zz
A Dunaferr vállalatcsoport privatizáci-

A privatizációs koncepció anyagát
2000. január 25-én megküldték az ÃPV

ója a privatizációs stratégia és az arra

Rt. és a Gazdasági Minisztérium illetékes
vezetőinek.

épülõ éves privatizációs tervek szerint
kerül megvalósításra.

A magántulajdonban lévő külső partnerek (szállítók, vevők, pénzintézetek)
piaci magatartásával kapcsolatban az

A privatizációs lépések főbb szempontjai:
0 idegen tőke (külföldi tőke) bevonása,

alábbi a tapasztalat.

0 a társaságcsoporthoz tartozó társaságok működésének stabilizálása, fejlesztése,

0 Az acélipar területén, hasonlóan a magyar gazdaság többi ágazatához, erőteljesen változtak az elmúlt években a

0 a veszteségesen működő vagy működésképtelen társaságok helyzetének

tulajdoni viszonyok. A privatizációs
folyamat magával hozta mind a vevői,

elemzése, további intézkedések.
Az éves tervben meghatározott priva-

turálását, így ,,tisztán" állami tulaj-

mind pedig a beszállítói oldal átstruk-

tizációs akciók értékelése évenként történik.
A privatizãlt társaságnál, ahol külföldi
tőke, magántőke, egyéb külső tőke ke-

donban lévő kereskedelmi társaságokról ma már nem beszélhetünk.
0 A Magyarországon kiépült piacgazda-

rült bevonásra, érzékelhető működési
változás következett be. A változás az

gasabbak a vevői elvárások, mint a korábbi időszakban. Ez megmutatkozik a
termék minősége, a kapcsolódó szol-

alábbi területeken tapasztalható:
0 a működési környezet minősége javult, az anyag, eszközkarbantartás
helyzete pozitív irányban változott,

sági viszonyok között lényegesen ma-

gáltatások, szállítási határidő, ﬁzetési
feltételek és egyéb kereskedelmi kondíciók vonatkozásában egyaránt.
0 A Dunaferr csoport vevőkörének jelentős része nyugat-európai országokban

0 az emberi erőforrásokkal, egyéb erőforrásokkal való gazdálkodás racionálisabb lett,

értékesíti termékeit. Az exportpiaci

0 jövedelemtermelésük, pénzügyi hely-

követelményeket csak akkor tudják
maradéktalanul teljesíteni, ha a magyarországi beszállítói hátterük is
megfelelö színvonalon működik.

zetük stabilabb,

0 piaci kapcsolataik szélesednek,
0 alapanyagban, eszközökben, termékekben a korszerűsítés irányába léptek.
Összességében a külső tőke bevonása
kedvező irányú folyamatokat indított el
az érintett gazdasági társaságoknál.

Szervezetfejlesztés
0 Folyamatos feladat a stratégia megva»lósításához kapcsolódóan a szervezetfejlesztés területén: „A vállalatcsoport
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szervezetének és működésének folyamatos összehangolása a környezeti
feltételekkel." (Strat. 4. sz. főcél).
Ennek megfelelően:
- folytatják az üzletági stratégiák össze-
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- felülvizsgálják az üzletágak szervezetét
és működését, elvégzik a konszern működési alapelvei nek megfeleltetését,
- folytatják a stratégiai célok funkcionális lebontását, funkcionális stratégiák kidolgozását;
0_ A BSC projekt (stratégiai elemző számítógépes rendszer) keretében vizsgálják a stratégia megvalósulását, a
környezeti változások hatását, ennek
részeként kezdeményezik a szükséges
szervezeti és működési változtatásokat.

0'A SAP (számítógépes integrált vállalatirányítási rendszer) projekt keretében fejlesztik az érintett működési folyamatokat, elvégzik a folyamatok korszerűsítéséből fakadó szervezeti, munkakön' változtatásokat, fejlesztéseket
(változásmenedzsment).

0 Fejlesztik szabályozási rendszerüket,
melynek célja a szervezet összhangjának biztosítása, a konszernkoordináció optimalizálása, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a változó
külső és belső feltételekhez történő

gyors alkalmazkodás.
0 A szervezet fejlesztésére meghatározó
lehet a tervezett technológiai korszerűsítés. Erre vonatkozóan előzetes javaslat készült, de a végleges döntés
még nem született meg, mivel ez
függvénye a Dunaferr privatizációjá- nak.

A továbbiakban kiemeljük az Egyesülésbe tartozó Dunaferr-tagvállalatok néhány privatizációs jellemzőjét:
Az Egyesülésbe tartozó
Dunaferr tagvállalatok jellemzői
A Dunaferr Acélművek Kft.-t 1991. már-

cius 1-jén 100 M Ft-os tőkével egyszemélyes kft-ként alapította a Dunai Vasmű.
A társaság alaptőkéjét az alapító két
ütemben (1991-ben 384 M Ft-tal, majd
1993-ban 3 Mrd Ft-tal) emelte. A tőkeemelés a korábban bérlet formájában

működtetett tárgyi eszközök egy részének apportálásával valósult meg. A társaság törzstõkéje ma 3 484 M Ft, mely
teljes egészében a Dunaferr Rt. tulajdonában van. 1991-ben kivált a szervezet-

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

saságaként._1_993_,_áımmber 22-én alap-

tõke~enııl» DMWA Kft.
néven
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zzewezõuõtt,
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ből a hideghengermű, melynek működtetésére alapították a DWA Kft.-t, 1992ben pedig a kokszolómű, amely önálló
társasággá alakult DBK Kokszoló Kft. néven (9. táblázat).
3
A Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft.
1984-től leányvállalatként, 1990. január
2-tól pedig kft. formájában működik. A
teljes egészében Dunaferr-tulajdonú társaságot 1997-ben részlegesen privatizálták, a tőke 49,1%-át a londoni székhelyű
Extermetal Ltd. vásárolta meg, a szerződésben vállalva, hogy részt vesz a kft. ﬁnanszírozásában. A jelenleg 901 M Ft-os
törzstõkéjű társaságban az angol fél növelte részesedését (újabb vásárlás), jelenleg 75,5%-os tulajdoni hányaddal
rendelkezik (10. táblázat).
A DWA Dunaferr Voest Alpine Hideghengermű Kft. 1991. december 30-án
jött létre, 3 244,5 M Ft-os törzstőkével,
osztrák-magyar vegyes vállalatként,
melyben a Voest Alpine részesedése
31%-os volt. A továbbiakban az osztrák
tulajdonos a több ízben végrehajtott tőkeemelés eredményeként részesedését
mára már 44,2%-ra növelte (11. táblázat). Jegyzett tőkéje 1999. december
31-én 4 330,7 M Ft.

~

A Dunaferr Lemezalakító Kft.-t a Dunai
Vasmű 1991. március 1-jén, 60 M Ft-os
törzstőkével hozta létre, mely az 1993ban végrehajtott tőkeemeléssel 300 M
Ft-ra nőtt. A társaság tulajdonviszonyai-
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ban és jegyzett tőkéjében az alapítás óta
változás nem történt, a Dunaferr Dunai
Vasmű Rt. a kizárólagos tulajdonos (12.
táblázat).
`Az 1988-as alapítású METAB Fémfeldolgozó Kft. 1997 végéig ipari vámszabadterületen működő osztrák-magyar vegyes vállalatként működött. Tulajdonosa
57%-ban a Dunaferr Rt., 43%-ban az
osztrák Hans Taborsky und Sohn GmbH
volt. 1998 áprilisában az osztrák fél
tőkerészét a DV Rt. visszavásárolta, azóta 100%-os tulajdonaként működik to-

vabb. Jegyzett tõkeje 995,9 M Ft (13.
táblázat).

A Dunaferr Acélszerkezeti Kft. 1990.
április 1-jén alakult a Dunai Vasmű tár-

38% volt. A későbbiekben a német cég
csődbe jutott, így a részesedését a
Dunaferr érdekeltségű Handelsgesellschaft GmbH vásárolta meg. 1997. január
1-jén a társaságba beolvadt a szintén
Dunaferr-tulajdonú Dunaferr STEEL
STRUCTURE Nehézacélszerkezet-gyártó
Kft.
(Az Acélszerkezeti Kft. átvette a DSS
Kft. működésének piacképes részét, az
eszközöket és a személyi állomány nagy
részét.) Jegyzett tőkéje 584,2 M Ft.
1999-ben újabb tulajdonosváltás történt, a jegyzett tőke jelenleg a következő tulajdonosok között oszlik meg:
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. ....... .. 32,8%
Pest Megyei Villanyszerelő Kft.
0,3%
Dunaferr Lemezalakító Kft. ....... .. 0,9%
Dunaferr Handels GmbH .......... .. 14,5%
Dunaferr Acélipari Vállalkozási Rt. 36,5%
ARON Szolgáltató Kft. ......
15,0%
A Dunaferr Kereskedőház Kft. 1989ben alakult a METALIMPEX és a Dunai
Vasmű tulajdonaként. Később a Dunaferr
Rt. kivásárolta a METALIMPEX részesedését, így a társaság teljes egészében a tulajdonába került. Jelenlegi nevén, kibővített tevékenységi körrel (amely azóta
is folyamatosan korszerűsödik), 1991. január 2-a óta működik. Jegyzett tőkéje

360 M Ft (15. táblázat).
Dunafeﬂ Tűzállóanyag-gyártó Kft.: A
Dunai Vasmű által alapított társaság
1992. február 1-től működik kft. formájában. A cég jegyzett tőkéje 120 M Ft, az
alapítás óta nem változott, 100%-ban a

Dunaferr Rt. tulajdonában van (16. táblázat).

DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.: A 460 M Ft jegyzett tőkéjű társaságban a Dunaferr-társaságok

mely belföldi magántulajdonban van.
A THYSSEN-FERRDGLOBUS Kereskedőház Rt. 1993. IV. 30-án alakult részvény-

társasággá (a FER_R0_GLOBUS TEK vállalatból) 2 650 M Ft-os jegyzett tőkével. Ek-

78,3%-os részesedéssel rendelkeznek, a

kor még a többségi tulajdonosa az állami

fennmaradó tőke pedig belföldi magán-

vagyonkezelő szervezet volt.
A társaság állami kézben lévő részvé-

tulajdonban van.

A Dunaferr 0UAl_ITEST Minőségügyi
Kft.-t 1990. szeptember 1-jén alapítotliikälegyzett tőkéje 122 M Ft.
A társaságnak a Dunaferr Dunai Vasmű
Rt. 95%-ban tulajdonosa, a fennmaradó
5% a FERROETALON Kft. tulajdonában
van.
_
1998. augusztus 1-jén megalakult a

gessége megszilárdult, pénzügyi stabilitása egy multinacionális vállalat leányvállalataként tovább erősödött.
A THYSSEN-FERROGLDBUS Rt. üzletpolitikájában kiemelt jelentőséget tulajdonít a hazai kohászattal való kereskedelmi
kapcsolatainak. Vásárlásai során előnyben részesíti a belföldi szállitókat. To-

nyeinek megvásárlására 1997-ben írt ki

vábbra is fontos cél a vevők mind telje-

pályázatot az ÁPV Rt., melyet a Thyssen

sebb körű, magas színvonalú kiszolgálása (19. táblázat).
A FERR-C0 Kereskedelmi és Szolgálta-

Schulte GmbH (Németország) nyert meg.
A vételár 1998. januári kifizetését köve-

QUALICERT Tanusító és Ellenőrző Kft.,

1999. január 1-jén pedig az Anyagvizsgálati divízió kivált a szervezetből, önálló társasággá alakult QUALITEST LAB Kft.

néven. A Dunaferr Energiaszolgáltató
Kft. 1991. március 1-jén alakult, tevé-

kenysége ezen időponttól kezdve folyamatos. Alapítója a Dunai Vasmű Rt.
100%-os tulajdonrésszel, 30 M Ft-os
jegyzett tőkével.

1997-ben, a társasági szerződés módosítása folytán a tőke 120 M Ft-ra emelkedett, a tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett (17. táblázat). (Az
utóbbi három társaság az elmúlt két évben lett egyesülési tagvállalat.)

tően a német cég 78,58%-os részesedést
szerzett a társaságban. Még ugyanebben

A kereskedő, szolgáltató,

alapanyag-termelő; kutató-fejlesztő'
tagvállalatok jellemzői'
Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft.-t 1990. május 14-én magánszemélyek hozták létre egymillió forintos
törzstőkével. A társaság alapanyag- és
nyersanyagként hasznosítható hulladék

és segédanyagok nagykereskedésével
foglalkozik. A társaság tulajdonviszo-

a hónapban - a privatizációs szerződésnek megfelelően - 300 M Ft-os tőkeemelést hajtott végre az új tulajdonos.
Jelenleg az alkalmazottak, illetve a
cég nyugdíjasainak kezében lévő részvények visszavásárlása folyik.
A társaság tevékenységi köre a privatizáció után kismértékben bővült (iparimagasépítészeti és reklámműanyagok). A
szervezetkorszerűsítés jegyében - többek

nyai nem változtak, jegyzett tőkéjét

között - csökkentette a vezetési szintek

azonban 1997-ben 15 M Ft-ra emelték

számát. Az 1999-es évben két új telephe-

fel. A már eleve magántulajdonként ala-

lyet nyitottak (Szeged, Győr). További

kult társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil (18.

telepek létesítését nem tervezik, inkább

táblázat).

A FE-GROUP Invest Vagyonkezelő Tanácsadó és Nagykereskedelmi Rt.-t 1994ben alapították. Fő tevékenysége ipari,
mezőgazdasági, lakossági és egyes veszélyes hulladékok begyűjtése, kezelése
és hasznosítása.
A FE-GROUP Invest Rt. tagjai: FE-FER-

a meglévő telepek korszerűsítését helyezik előtérbe.
Több, korábban a cégen belül végzett
tevékenységre (pl. felújítás) önálló szervezeteket hoztak létre. A jövedelemtermelő képesség javítása érdekében a társaság ,,karcsúsodott". Ez a folyamat mára már befejeződött, a létszám stabilizá-

tó Kft. 1991. december 12-én alakult,
4,5 M Ft-os jegyzett tőkével. Alapítói
többségében magánszemélyek (91,5%)
és az Egyesülés központi szervezete
(8,5%). A tárgyalt időszakban két ízben

került sor tőkeemelésre, jelenleg 10_ M
Ft-os jegyzett tőkével gazdálkodik. A társaság megalakulása óta fokozatosan bővíti tevékenységi körét, a nyomdaipari és
ingatlanhasznosítási

munkák

mellett

1993. óta felszámolási eljárások lebonyolításával is foglalkozik, akkor került felvételre a „Felszámolók névjegyzékébe”.
A FERR-C0 Kft. megalakulása óta stabil, nyereséges gazdálkodást folytat.
Pénzügyi helyzete, likviditása kiegyensúlyozott (20. táblázat).
A Rath Hungária Tűzálló Rt. jogutódja
az 1989-ben alapított Ráth Hungária
Tűzálló Kft.-nek (melyet 1989-ben a
Magnezitipari Művek és az osztrák Rath
cég alapított) és a Rath MIM Száltechnika Kft.-nek, melyek 1993. december 30-

RUM Kft., FE-PAREc Kft., ez z FE-MEH

lódott és összetétele a mai kor követelményeinek megfelelő munkatársak irá-

án egyesültek.
Az egyesüléssel létrejött társaság
egyedüli tulajdonosa a krummnussbaumi

Kft. A társaság jegyzett tőkéje 50 M Ft,

nyába tolódott el. A társaság nyeresé-

székhelyű német cég (Chamottwaren-

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

'-1
Q..

und Thonöfenfabrik Ang. Rath Jun. Aktiengesellschaft) lett. A társaság jegyzett
tőkéje 341,9 M Ft.
A Rath Hungária Rt. gazdálkodását az
alábbi mutatók jellemzik (21. táblázat).

5

_

A Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő

Rt. privatizációja 2000. I. félévében
megtörtént. Tulajdonosai:

- 90%-ban a Dunaferr Energiaszolgálta-

tõ Kft., ez EMA-POWER Kft. ee e TÜK1

'99 Kft. által létrehozott konzorcium,
- 10% a dolgozóknak lett felajánlva

(22. táblázat).
A STEELVENT Csavar és Húzottáru Ipari és Kereskedelmi Kft., majd STEELVENT
2000 Csavar és Húzottáru Ipari és Kereskedelmi Rt. 1999-től tagja az egyesülésnek. Az Rt. jegyzett tőkéje 141 M Ft, jövedelmezősége 6,7%-os, likviditási mutatója 1,7 Ft/Ft.

47%-a a Dunaferr csoport acéltermékeinek gyártását segíti elő.

2. Az elmúlt 10-12 év alatt jelentős
átalakuláson ment keresztül az alágazat

Összefoglaló
Az MVAE tagvállalatai szervezeti és tulaj-

és a vele kapcsolatban álló társaságok

donosi változásainak, jelenlegi helyzetének áttekintése után a következő főbb

is. A hazai acéliparban 1994-ben az állami tulajdon még majdnem 90%-os volt,

megállapítások foglalhatók össze:

1999-re ez a szám 40%-ra mérséklő-

1. A Magyar Vas- és Acélipar Egyesülés tagvállalatainak összesített jegyzett
tőkéje 1999. XII. 31-én 56 Mrd Ft nagyságrendű volt, amelynek 90%-a a vaskohászati tevékenység érdekében működik.

dött. A tőkére és jövedelmezőségre vonatkozó számításokat az összehasonlíthatóság miatt az időszak felétől lehetett
elvégezni.
3. A 2000. évre jellemző adatok (május):

A vaskohászati jegyzett tőkének viszont

0 állami tulajdon

46,8% -> növeke-

dés a DAM Rt. jegyzett tőkéjének le-

szállítása miatt.
0 külföldi tulajdon ................ .. 18%
0 belföldi tulajdon 6,5%
0 hitelezői tulajdon ............. .. 20,2%
0 egyéb tulajdon ................... ..8,5%
4. A tagvállalati tapasztalatok szerint

a sikeres magánositások után általában a
szervezet korszerűsítése, racionálisabbá
tétele következett be, áttekinthetõbb
lett a vezetői hierarchia, pontosabb, jobban körülhatárolt feladatokkal. A likviditási mutató tartósan 1 Ft/Ft körüli értékre, vagy ennél magasabbra emelkedett.

Gyár és város, mely parancsra született
Sokan ismerik és csaknem annyian szóról
szóra tudják is Arany JánosŰ: Családi kör című költeményét, amelyben a betérő idegen

szavait, történeteit azzal arősíti csemetéje
előtt az édesapa, hogy „nem mese ez, gyermek". Nos, valamiképpen ennek a költe-

ménybéli szülői megerősitésnek szerepét
kell támpontul elfogadniuk mindazoknak,
akik szakmailag és helytörténetileg el kívánnak igazodni a népi demokrácia évtizedeinek esemênyeiben, amikoris szerte e hazában ezrek és ezrek élték meg a sorsváltás
próbatételét. E megélt esztendőkből öt évtized kötődik a Dunaferr Dunai Vasműhöz,
amelynek szakmai vezetése úgy döntött,
hogy a gyár- és városépités kezdetének ötvenedik évfordulóját egy hiteles krónika
megjelentetésével köszönti. A Dunatáj Kiadó Kft. gondozásában poblikált mű 576 színes oldalon majdnem 1400 illusztrációjával, ugyanannyi információs egységével egyedülálló átte-
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kintést nyújt Dunaújváros és a gyáróriás történetéről.
_
,,...egy emelkedőben lévő országban a
Duna partjain igazán kétlem, hogy bármi
előnyösebb lehetne, mint a jó vasművek."
Széchenyi István fenti mondatával kezdődik
a Dunaferr Dunai Vasmű krónikája. A mű
szellemi építkezésében a már ismert és közkedvelt krónikák szerkesztési elveit követi. A
vállalat fejlődésének jól elhatárolható korszakait monográﬁákban tárják a szerzők az
olvasók elé, míg az egyes esztendők történéseit krónikák rögzítik, s azok bővebb indoko-

lást igénylő eseményeit pedig enciklopédiák
és hiteles tudósítások részletezik. A könyvben önálló életet élnek a fotók, amelyek az
egyes korszakok leghitelesebb mozzanatait,
eseményeit adják közre, s vélhetően ezek a felvételek segítenek majd akkor is, ha a Krónikát lapozó családoknál újfent azt
kell mondani: „nem mese ez gyermek"...
ez Szente Tünde

GALAMEOS SÁNDOR

Szobraim szerelmese lettem...
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Lassan esteledik itt, a szentendrei hegyoldalban. Most készült el a legújabb szobor Szent Istvánról. Bevallom, gyönyörködöm benne, és ebben talán nincs sem-

mi meglepő. Hányszor és hányszor fordult elő - erről remekművek születtek
irodalomban és zenében egyaránt - hogy
valaki beleszeret a saját alkotásába. Nos,

én bevallom, a ,,szobraim" szerelmese
vagyok, ugyanúgy, mint a szakmámé is.
Lehettem volna őseimhez hasonlóan a
föld, a paraszti munka rabja, mivel ott
Hajdúhadházán korlátozottak voltak a lehetőségeim. Egyik sógorom ötletére lettem öntő tanuló. Akkoriban csak Vácott

val gondolok rájuk, és mindazokra, akik

a téma, de higgyék el, amikor az öntvény

képeztek erre a szakmára. Avatott mesterek oktatták itt a vasöntés fortélyait. Ma,

szeretettel egyengették az utamat, istápoltak a kezdet kezdetén.

szoborrá áll össze, abba mi, öntők is beletesszük a lelkünket.

ötvenöt éves fejjel, egyre nagyobb hálá-

Két évig tartott a tanulás Vácott, majd
a harmadik esztendőben választhattunk,
hogy hol akarunk dolgozni. Az Április 4.
Gépgyárba kerültem, és hét éven át remekül éreztem magam ebben a közösségben. 1970-ben egy kisiparoshoz szerződtem el. Igaz, itt lényegesen többet kellett dolgoznom, de a ﬁzetési boríték is
vastagabb volt. Jó iskola volt ez is, cseppet sem bántam meg, hogy tíz éven át
Benesch Ferenc belvárosi műhelyében
szorgoskodtam. Itt csináltam először

Galambos Sándor 1945-ben született,
Hajdúhadházán. 1959-1961-ben Vácott
volt öntő szakmunkástanuló. A szakisko-

lát 1962-ben, az Április 4. Gépgyárban fejezte be, ahol 1970-ig vasőntőként dolgo-

zott. 1971-től 1980-ig Benesch Ferenc kisiparos fémõntődéjében dolgozott. 1967től 1971-ig a Kossuth Lajos Technikumban
tanult és óntőipari technikusi oklevelet

szerzett. 1975-ben mesten/izsgát tett.
1980 szeptemberétől önálló kisíparos volt,
majd 1992-ben BZ-ART Öntődei Kft. néven
céget alapított, amelynekjelenleg is a vezetője. A cég főként érmeket, dombormű-

veket, kisplasztikákat és köztéri szobrokat
készít.

szobrokat, majd érméket. Kezdetben csak

Kerek húsz esztendővel ezelőtt önálló

lettem. Azt hiszem, a szoboröntés adta a
végső lökést ehhez a nagy elhatározáshoz. Bármily meglepő, még a családomban is voltak, akik le akartak róla beszélni. Rövid kalandnak, ábrándozásnak vél-

ték az elhatározásomat. Szerencsére a
hozzám legközelebb állók biztattak, azt
mondták, biztos sikerülni fog. Cseppet
sem volt könnyű az első néhány év, bár

hittem magamban, és tudtam, hogy ha
egy öntő igényesen dolgozik és megfelelő a kézügyessége, akkor ennek is sikerülnie kell. Ráadásul akkor már mögöt-

alumíniumöntéssel foglalkoztunk, de aztán az igazi kihívás az volt, amikor a kezem alatt a művészek által megálmodott
szobrok bronzban testesültek meg. Természetesen a szobrász az igazi alkotó,

tem volt pár száz kisplasztika formázása
és öntése is. Summa-summárum önképzéssel, gyakran szenvedéssel, kudarcok
árán, de megtanultam a szakma csínját-

akit homlokon csókol a múzsa, megihlet

bínját. Csodálatos ez a bronzszobor-ön-

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

csinálhatják, ami boldoggá is teszi őket.
Ha felnéznek a Keleti pályaudvar homlokzati oldalára, a tetőn levő szoborcsoport mivesebb része az én kezem alól ke-

dul. Milyen ritkán fordul elő, hogy van
időm az efféle tépelődésre. Sokan úgy
vélhetik, hogy ezzel a szakmával foglalkozni nagy üzlet. Nem akarok panaszkodni, mert ahogyan mondani szokták, aki
sír, attól el kell venni. De tény: mi harminc-negyven fajta segédanyaggal dolgozunk, és ezeknek az utóbbi időben
jócskán felment az ára. Talán sokan pontosan ezért fordítanak hátat a szakmánknak. Mint már említettem, félő, hogy néhány év múlva csak elvétve találnak szoboröntő mestert Magyarországon.
Valószínűleg az én családomban sem
lesz folytatója ennek a mesterségnek.
Három unokám van, és közülük talán az
egyikben van hajlandóság arra, hogy a

rült ki. Amikor Siófokon járok, az a szép

nagyapja örökébe lépjen.

Karinthy Frigyes-szobor ugyancsak megdobogtatja a szívemet, mert ez is itt kédomborművet öntöttünk. Legutóbb Makó
városa hatalmas hagymát rendelt, és ez a
bronz remekmű ma már a város jelképévé
vált. Nem is beszélve a királyszobrokról,

Visszatérve Veres Kálmán alkotására, a
hannoveri lóra, amelyet csak tizennégy
darabból tudtunk kiönteni, ez igazi kihívás volt számomra. Elvégre Eiffel is a párizsi világkiállításra építette a maga tornyát. A hannoveri előtt már két lovat öntöttem bronzba, az egyik Szegeden látható: A Szegeden felállított huszár Gách

vagy arról az alkotásról, amely a hanno-

István műve, a másik Ausztriában, Kaf-

veri világkiállítás magyar pavilonjának
oldalán áll. Egy harminchat éves, csodálatos tehetségű szobrász, Veres Kálmán
művét öntöttük bronzba. A szobor a Táltos címet viseli és a világ minden részéből érkezett turisták büszkén fényképez-

lackban áll, a címe: Lipicai, Gustav Droger volt a megálmodója.

tészet. Minden szobor más és más, még
akkor is, ha a munkafolyamatok ismétlődnek.
Négy éve Szentendrén van a műhe-

rán, nálunk bűn a túlzott magabiztosság
és még most, ennyi év után is lehet tévedni, melléfogni. Ilyenkor kezdhetjük
elölről az egészet.

lyem, korábban tizenhét éven át Budapest hatodik kerületében, a Bajnok utcá-

Mégis mi a szép mindebben? Az, amikor Makótól Pécsig, Nyiregyházãtól

ban dolgoztam, szó szerint látástól vaku-

Szombathelyig láthatja az ember a
,,szobrait". Ilyenkor elfeledkezik arról,
hogy ez a mesterség mennyire káros az
egészségre. A gáz, a szilikózis, a fémgõz,

lásig. Ott egy pincében álmodoztam és

készítettem a művészileg már igényesebb alkotásokat. Azzal hitegettem magam: ,,sebaj, mindjárt hazamegyek, elvégre csak egy háznyira lakom a mű-

helytől."
A Bajnok utca ma már távol van, legfeljebb csak kedves, szép emlék. Tulajdonképpen azért jöttem Szentendrére,
mert tudtam, hogy egyszer a levegőszennyezés miatt úgyis kiteszik a szűrömet a fővárosból. Éveken át készültem a
szentendrei műhely megnyitására, minden ﬁllért megfogtam, a jövedelmem

nagy részét visszaforgattam, egyszóval
nem herdáltam el a pénzt. Így tudtam
megvalósítani ezt a nagy ábrándot.
Szoborõntöde sajnos, egyre kevesebb
van. Egyik kezemen meg tudom számolni,
hány ilyen üzem működik. Minket a mű-

vészek minősítenek. Ök agyagban megálmodják a királyt vagy a reformkori politikust, esetleg a mitológiai témát, mi pedig arra törekszünk, hogy a szobor olyan
legyen, hogy a művész is vállalja az öntés után a művét. Azaz a cél a tökéletesség. Eszembe jut, hogy annak idején,
amikor még csak tanultam a mesterséget,
egy bronzfejnél minden stimmelt, csak
éppen a fél szeme esett ki állandóan,

majd később egy másik portrénak a fülével nem voltam kibékülve. Még ma is előfordul, hogy szerintem a szobor jó, aztán
jön a művész, és egy fél mondattal leforráz, mert valami nem tetszik neki. Magya-

a nagy hőmérséklet nem nyújt szanatóriumi körülményeket. Ez szenvedély, s keveseknek adatik meg az öröm, hogy azt

szült a műhelyünkben. A Szent Istvánbazilika tetejére két méter átmérőjű

tetik előtte magukat. Ez a lószobor másfélszeres életnagyságú és a súlya 13 mázsa. Veres Kálmán tehetségéről elég, ha
annyit mondok, Dunaújváros büszkesé-

Az alkotásokat a művészek neve fém-

jelzi, rólunk legfeljebb csak a szakma
tudja, hogy ez vagy az a szobor a mi kezünk munkáját dicséri. Minden esetre jó
érzés, hogy a műveink túlélnek minket.
Az is büszkeséggel tölt el, hogy a Bem
József utcai Öntödei Múzeumban már
van egy-két olyan alkotás, amelyik szin-

gét: Kossuth és Széchenyi találkozását
ugyancsak ő alkotta. Két esztendővel ez-

tén az én nevemhez fűződik. Talán a dédunokáim egy napon majd kihúzzák ma-

előtt, március 15-én öt szobrát avatták
fel az ország különböző részein.
Az alkonyat szép lassan sötétbe for-

gukat, ha köztereken vagy ott a múzeum
falai között meglátják, hogy az ősük nem

élt hiába.

IIIIOIIIIOÓOOOOQOUOÍIICÍIÓIIOÓOIOIOIÓÓOÓIICIIIOÍÍIOIOIIOOIOIIQÍÖÓÍIÓIICIOIIIOIIIOIO

Átadták a Magyar Öntészeti Szövetség dıjat
ŐOÓ

A második alkalommal átadott MÖSZdíjat az Alföldi Kohászati és Gépipari

réssel készülnek, mivel megmunkálás
nélkül építik be őket.

Rt. nyerte el, a ,,Készregyártott épületszerkezeti öntvények" című pályázatá-

elődeihez méltóan a nemzetközi piacon
reprezentálják az öntvénygyártásunk
színvonalát, szakmai kultúráját.
A pályázók közül a Pati na Öntészeti és
Szolgáltató Kft. elsősorban nosztalgiaöntvényeivel - kandeláber, utcai bútorok

A cég német megrendelésre gyárt

E termékek gyártásához jelentős technológiai és gyártmányfejlesztést hajtottak végre, és a korábban bevezetett ISO
9002 mellett meg kellett szerezni a TÜV

acélöntvényeket pályaudvarok, csarno-

és a Deutsche Bahn gyártási, illetve be-

-, míg a Dunaferr Fejlesztő és Karbantar-

kok korszerű, esztétikailag is meglepő
tetőszerkezeteihez. Az öntvények karcsú,
áramvonalas kialakítással, a szabvá-

szállítási engedélyét.A cég a fejlesztéssel olyan épületszerkezeti öntvények gyártását valósította
meg, amelyek a magyar öntészet nagy

tó Kft. termeléskorszerűsítő és egyben
környezetvédelmi beruházásával vívta ki
a bírãlóbizottság elismerését.
4:: Magyar Öntészeti Szövetség

val.

nyokban rögzítettnél nagyobb mérettű-

. öntészet

A Magyar Öntészeti Szövetség IX. közgyűlése
A Magyar Öntészeti Szövetség 2000. május 30-án, az Öntödei Múzeumban tartotta a IX. közgyűlését. A közgyűlés az elfogadott napirend szerint végezte munkáját. Elsőként dr. Bobok György okl. kohó-

mérnök, a Gazdasági Minisztérium főosztályvezetője tájékoztatta a jelenlevőket
a minisztérium gazdaságfejlesztési támogatási rendszeréről. Külön kiemelte
azokat a lehetőségeket, amelyeket az
öntödék is igénybe vehetnek.
A gazdaságfejlesztési célelőirá nyzaton

A két jellemző öntött anyagtípus -

hogy a magyarországi öntvénygyártás
szerkezetének átalakulása 1999-ben is

vas- és acélöntvény, illetve nemvasfém
öntvény - között, sőt az egyes anyagminőségeken belül is eltérőek a változások.
A vas- és acélöntvénytermelés, amely
az elmúlt években alacsony szinten sta-

tovább folytatódott. A vasalapú öntvények részaránya az összes öntvénytermelésből az 1996. évi 84,6%-ról 63%-ra
csökkent. A nemvasfém öntvények érté-

bilizálódott, sőt egyes anyagminőségek

kesítésének, (amely mintegy 55-60 Mrd

esetében növekedett, 1999-ben 15,4%-

belül a beruházást, a kereskedelemfejlesztést és a minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetését támogató
pályázatot az öntödék is igénybe vehetik. Részletesen ismertette a pályázat
nyújtotta lehetőségeket és feltételeket.
A kis- és középvállalkozói célelőirányzaton belül a vállalkozások működési feltételeit javító, integráton' beszállítói
programhoz, a kisvállalati fejlesztést segítő kamattámogatáshoz és a kisvállalkozások pénzügyi lízingjéhez kapcsolódó
pályázati formákat ismertette. Az öntödéket érintve részletezte a fejlesztések

kamattámogatási pályázati rendszerét.
Az aktív foglalkoztatási célelőirányzat
támogatására a legnagyobb munkanélküliségű öt térségben lehet pályázni beruházásokra és képzésre.
A támogatási rendszerek alapvető célja a versenyképesség javítása, a foglalkoztatás bővítése új munkahelyek létesítésével, a kis és közepes vállalkozások
beszállítói képességének növelése.
A résztvevők közül Laczi Sándor, Hajnal János, Pordán Zsigmond, Dekovics

András tett fel az elhangzottakkal összefüggő kérdéseket.
A közgyűlés az elnökség 1999. évi
munkájáról szóló beszámolójával folytatta munkáját. Dr. Sándor József elnök szóbeli kiegészítésében ismertette az öntvénygyártás 1999. évi teljesítményét,
amely alapját képezi a szövetség működésének is.

A hazai öntvénygyártás teljesítménye
az elmúlt esztendőben rendkívül változatos képet mutatott. A termelés összességében - 103,6 kt - mintegy 2,0%-kal ke-

vesebb, mint 1998-ban, amely önmagában nem tekinthető tragikusnak, de ezzel megtört az 1994 óta tartó fejlődés
(lásd táblázat).

kal csökkent és nem érte el a 70 kt-át
sem. Ez alól sajnos a korszerű gömbgrafitos vasöntvény sem volt kivétel. Egyedül a precíziós acélöntvénytermelés
csökkent az átlagnál kisebb mértékben.
A fémöntödék termelése és értékesítése összességében 42%-kal növekedett
1999-ben, az előző évhez viszonyítva. Ez
a rendkívül dinamikus növekedés döntően az alumíniumöntvény-termelés felfutásának az eredménye, amely 1999-ben a
szövetség adatai szerint meghaladta a
30 kt-át, megdöntve minden korábbi értéket. Ez a teljesítmény a belépő új kapacitások felfutása mellett a külföldi járműiparba már korábban is beszállító öntödék fejlesztései nek is köszönhető.
A rézalapú- és cinkötvözetekből öntött termékek mennyisége 1999-ben közel 4,6 kt volt, 7,6%-kal több, mint
1998-ban. Ezt a növekedést gyakorlatilag egy fémszerelvényt gyártó vállalkozás sárgarézöntvény-termelésének a növekedése eredményezte.
Ezekből a szövetség által gyűjtött
adatokból egyértelműen megállapítható,

Ft) a részaránya az összes öntvényértékesítésből már 65%.
Az öntvénygyártás tipikus beszállítói-

pari tevékenység lévén, teljesítménye tekintetében rendkívüli mértékben függ a
feldolgozóipar öntvényigényes ágazatainak piaci lehetőségeitől, illetve az öntödék technikai és egyéb képességeitől is.
A termelés visszaesését alapvetően a
belföldi kereslet csökkenése okozta, amihez hozzájárul a késztermékigénynek a
nyugat-európai fejlődési ütem csökkenése miatt bekövetkezett visszaesése is. A
vasöntvények esetében a termelés csök-

kenésében az a piacvesztés is szerepet
játszott, amely a csatornázási és vízhálózati öntvények esetében következett be.
A nyugat-európai cégek tulajdonába került szolgáltatók ugyanis előnyben részesítik a saját országuk beszállítóit, ami-

nek nem minden esetben van a korszerűbb anyaggal, jobb minőséggel magyarázható oka.
A nemvasfém öntvények, különösen

az alumíníumöntvények értékesítése esetében is csökkent a belföldi öntvényela-
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dás, de azon öntödék többségének az exportja is visszaesett, amelyek nem a járműiparnak szállítanak. A közvetlen és
közvetett export aránya így is több mint
90%-os.
A szövetség az elmúlt év őszétől havonta számítja az „öntészeti menedzserindexet", amelyben súlyozottan szerepel a termelés és az új rendelések volumene. A 2000. év eddig eltelt időszakában a vas- és acélöntödei index túlnyo-

Ma már a hazai öntőipar egészét érinti a munkaerő-ellátás gondja. Évek óta
nincs szakmunkásképzés és a középfokú
oktatás teljesen megszűnt.
A szövetség tevékenységét elemezve
elmondta, hogy az elnökség nem problémamegoldó testület, a gondokat csak
közösen lehet megoldani. Természetesen
az elnökség feladata a problémás területek feltérképezése, a gondok felvetése
különböző fórumokon. Erre példa a kormány Széchenyi-tervéhez adott MÖSZ javaslat. A sûlyponti kérdések kezelésére
az elnökség munkabizottságokat hozott
létre, ezért kérte ezek vezetőit, hogy
számoljanak be a múlt évi tevékenységükről.
Dr. Takács Nándor az Öntészeti Szakszítésére létrehozott bizottság munkájáról elmondta, hogy a tagok között vég-

júniusi ülését.

zett felmérés után elkészítették a szerződés tervezetét, amelyet a Vasas Szakszer-

A szövetség, az OMBKE öntészeti szakosztályát segítve, résztvesz a Közép-európai Öntészet' Kezdeményezés (MEGI)
és munkabizottságának munkájában is.
Az oktatási munkabizottság három öntöde gyakorlatából kiindulva összegyűjtötte azokat a módszereket és tapasztalatokat, amelyeket az iskolarendszeren
kívüli, tanfolyami jellegű képzésnél szereztek. Ezek értékelése alapján szeretnének olyan metodikát kidolgozni, amely
segítheti azokat a tagvállalatokat, amelyek a jövőben kívánnak ilyen képzést
folytatni.
A szakmai képzés és a munkaerő-utánpótlás igényfelmérésére kérdőívet küldtek
az öntödéknek, amelyeket feldolgoznak
és a problémakör megvitatására 2000. június 28-án, a vitanapon kerül sor.

iparágra jellemző a nagyobb fejlődési

vezeti Szövetség kohász-öntész tagozata

ütem. A járműiparon és néhány gépipari
alágazaton kívül más alágazatokban, pl.
a szerszámgépiparban sem tapasztalható
a termelés és így az öntvények iránti ke-

nem tartott elfogadhatónak. Az egyeztető tárgyaláson a szakszervezet képviselői
kijelentették, hogy csak helyi szakszervezettel rendelkező cégek esetében hajlandók a szerződésre, ezért a további tárgyalások értelmüket vesztették. A MÖSZ

Ezért pl. az egyedi és kissorozatú, korszerű anyagminőségű öntvények gyártására képes hazai vasöntödék helyzete is
kritikus, mivel az exporttal sem tudják
pótolni a belföldi értékesítés csökkenését.
A 2000. évi hazai öntvénygyártásban
továbbra is az alumíniumöntvény-terme-

lés növekedése és kedvező piaci változások esetén a vasalapú öntvénygyártás
stagnálása várható.
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kelt tagvállalatoknak megküldik.-

Dr. Bakó Károly részletesen beszámolt
az Európai Öntészeti Szövetségek Bizottságában (CAEF) és munkabizottságaíban
folyó munkáról. A MÖSZ előkészítette
részvételét olyan EU-programokban,
amelyeket a CAEF-fel illetve tagszövetségeivel közösen kívánnak elvégezni (pl.
öntödei adatbázis kialakítása, a tagszövetségek munkájának összehangolása, K + F feladatok végrehajtása, stb.)
A MÖSZ szervezte meg 1999-ben a CAEF duktilis öntöttvas bizottságának budapesti ülését, illetve szervezi az Európai
Nyomásos Öntő Bizottság (EPDCC) 2000.

móan 50% alatti értékű, ami további
visszaesést jelent. A fémöntödeí index
rendszeresen 60% felett van, ami 2000re további, az export determinálta dinamikus bővülést jelez.
A kedvező hazai makroadatok mögött
rendkívül differenciált a mikrogazdaság
helyzete. A magyar tulajdonú - korábban
jelentősebb mennyiségű öntvényt felhasználó - cégek többségének változatlanul értékesítési gondjai vannak. A nyugat-európai országokban sem minden

reslet bővülése.

angol nyelvű változat jóváhagyó közleményes megjelentetését támogatta.
Ezzel kapcsolatban dr. Havasi László
megjegyezte, hogy az utóbbi szabványok
nyers fordítását megkezdik, és az érde-

mai Kollektív Szerződés (ÖSZKSZ) előké-

elnökségének a határozata szerint eleget

tettünk a Munka Törvénykönyvben előírt
tárgyalási kötelezettségnek, de az
ÖSZKSZ megkötésével nem ért egyet.
Dr. Lengyel Károly elmondta, hogy az
öntészeti tárgyú európai szabványok
(EN) honosításában - fordítás, lektorálás, szabványjavaslat készítés - és ﬁnanszírozásában a MÖSZ is részvett, a kevésbé fontos szabványok esetében pedig az

A MÖSZ oktatási munkabizottság tagjai résztvesznek az MGYOSZ oktatási
munkabizottságának munkájában.

Szombatfalvy Rudolf: A környezetvédelmi munkabizottság megkezdte a kapcsolatok építését a környezetvédelemmel
foglalkozó szervezetekkel. Ennek eredményeként a Környezetvédelmi Minisztérium felvette a MÖSZ-t a minisztérium
lobby-listájára.

Az OMBKE környezetvédelmi és hulladékhasznosítási munkabizottsága által
szervezett konferencián előadást tartottak az öntvénygyártás aktuális környezetvédelmi gondjairól.
A munkabizottság megkezdte az öntödék környezetvédelmi állapotának reális
felmérését, amihez kérte a cégek vezetőinek támogatását.
A MÖSZ képviselője megkezdte a munkáját a CAEF Környezetvédelmi bizottságában.
Pordán Zsigmond és Laczi Sándor az

ún. lobby-bizottság vezetői elmondták,
az a feladatuk, hogy az öntőipar befolyása, érdekérvényesítő képessége erősödjön a különböző fórumokon.
Fontosnak tartják, hogy egységes
szakmai álláspontok alakuljanak ki, mert
csak így képviselhetők igazán a szakma
érdekei.
Dr. Sándor József elnök ismertette a
MÖSZ 1999. évi mérlegének és ered-

ménykimutatásának, valamint költségvetésének a főbb számait, amelyeket a szövetség tagjai teljes terjedelemben, írásban megkaptak, majd véleményeket kért
a jelenlévőktől.

Győri Imre (Magyarmet Finomöntöde

A közgyűlés résztvevői egyhangúan el-

Bt.) elmondta, hogy az elmúlt évben
nem csökkent a cégük termelése. Részt

fogadták a MÖSZ 1999. évi munkájáról

vesznek a CAEF precíziós öntvény munkabizottságában, ahol nagyon fontos információkhoz jutnak. Többek között ezért is
érdemes a MÖSZ munkájában aktívan
részt venni. Véleménye szerint az öntödéknek aktívabb szerepet kell vállalniuk

a különböző beszállítói konferenciákon,
hogy megismerjék a multik igényeit.
Nagyon fontosnak tartja az öntödék
adatszolgáltatását, és azok összesített
eredményeinek az értékelését, mert abból sokat tudnak hasznosítani.
Külön megköszönte, hogy a MÖSZ el-

nökségi ülések jegyzőkönyvét rendszeresen megkapják, így folyamatosantájékozódhatnak a felmerült kérdésekről, lehe-

tőségekről és az elvégzett munkákról.
Dr. Bokodi Béla (Prec-Cast Kft.) érthetetlen nek tartja, hogy egyes öntödék üzleti érdekekre hivatkozva nem adnak
adatokat a szövetségnek. Az Öntészeti
Szakmai Kollektív Szerződés kudarcát a
cégük szempontjából pozitívan értékelte.
Úgy gondolja, hogy nem a MOSZ tagsága a hibás az inaktivitás miatt. Ha az
elnökség vagy az ügyvezetés rosszul

„szólítja meg" a tagokat és így azok nem
érzik a feladat értelmét, akkor nem vesznek részt a szövetség munkájában.
Dr. Sándor József megköszönte a véleményeket. Szerinte ma már több feladatot vállalhat a szövetség apparátusa, mi-

szóló beszámolót és a hozzá tartozó dokumentumokat.
Ezt követően adták át második alkalommal a MÖSZ-díjat, amelyet Sztvorecz
Judit műszaki igazgató vett át (lásd külön írásunkat).

A közgyűlés megvitatta és elfogadta a
szövetség 2000-2001. évi munkaprogramjãt, amelynek a fő célkitűzései a
szakmai érdekképviseleti munka mellett:
- a tagok piaci pozíciójának bővítése,
marketingtevékenységének segítése,
- a környezetvédelmi feladatok megoldásának támogatása,
`
- a szakmai oktatás feltételeinek megteremtése,

- az informatikai forradalom által nyújtott lehetőségek kihasználása.
A közgyűlés Bicskei Gabriellától tájékoztatást kapott az év hátralevő részé-

ben megrendezésre kerülő szakvásárokról, amelyeken a szövetség a közös részvételt megkezdte, valamint a 64. öntészeti világkongresszuson való részvétel

megszervezésének állásáról.
Dr. Lengyel Károly a VIII. Fémöntésze-

tí Napok előkészületeiről tájékoztatta a
részvevőket, kérve őket előadások tartására is. Gál György (Caster Kft.) felajánlotta évente egy MÖSZ-életmű-díj leön-

tését - ha erre az elnökség igényt tart,
és kidolgozza a díjazás feltételeit és a díj

vel Bicskei Gabriella személyében több

formáját.
Az elnök a közgyűlést bezárta, és

nyelvet beszélő, aktív munkatárssal bővült a létszám.

megköszönte a részvételt és az aktivitást.
efıı Havasi László

ciz-Öııı
tödei Múzeum
Június 8-án délután ünnepélyes keretek

között avatták fel az Országos Műszaki
Múzeum Öntödei Múzeumában a Ganz-féle öntöttvas csigalépcsőt és a hozzá

csatlakozó vasszerkezetű galériát.
Az öntöttvas csigalépcső eredetileg a

Lövőház utca - Fény utca - Széna tér által határolt, volt Ganz Villamossági Gyár
területén lévő tanoncképző épületében
állt. 1996-ban, a gyár területi átrendezésekor Ráday Mihály adott róla híradást
városvédő műsorában, ahol kifejtette,
hogy a lebontott épületből legalább ezt
a különlegesen szép részletet meg kellene őrizni. 1997 februárjában bontották

le az épületet. Jeszenszky Sándor, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum igazgatója
közbenjárásával, s Tátrai József műszaki

igazgató jóvoltából sikerült megakadályozni, hogy vashulladékként értékesítsék a 19. századi gyönyörű vasszerkezeti
építményt.
Sajnos, az eredeti helyszínről való kibontáskor oldalára dőlt a kb. 5 m magas
konstrukció, s így meglehetősen hiányo-

csolt összekötő korlát és az alsó oszlopfő. A lépcsőkonstrukció pontosan olyan
volt, mint amilyen rajzot az Országos
Műszaki Múzeum archívumában fellelhe-

tő Aninai Vasmű mintaképgyűjteménye
közöl. Így műszaki dokumentum is rendelkezésre állt a robosztusságában is
csipkeszerű építmény szakszerű rekons-

san, sérült oszlopokkal, eltört lépcsőtagokkal szállították be múzeumba. 14 db

tukciójához. 1997-98-ban a sérült lépcsőtagokat és oszlopokat - jelentős vállalati támogatással - az ITC Öntöde öntötte újra, majd statikai terv alapján a

hosszú és 17 db rövid korlátoszlopa elrepedt vagy hiányzott, 4 lépcsőtag eltörött s teljes hosszban hiányzott a ková-

Generálbau Kft. szakemberei felállították
a múzeum északkeleti sarkában, betonba
ágyazva a középső tengelyt, s felfűzték
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Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület
elnöke mondott avatóbeszédet. Kiemelte, hogy annak ellenére, hogyllegjobban
akkor örülne, ha ez a lépcső az eredeti
helyén kapott volna új szerepet, köszöni
az Öntödei Múzeum leletmentési tevé-

kenységét, mert így a galériába beépített
többi századfordulós emlékkel együtt az
egykori budapesti házakból származó
építészeti vasöntvényeknek is szép bemutatója jött létre.

Ezután Bencze B. György, a II. kerület
polgármestere köszöntötte a múzeumot.
Örömét fejezte ki, hogy a magyar ipar
egyik legjelentősebb birodalmának bölcsője ebben a kerületben ringott, s hogy

az utóbbi időkben egyre több olyan
rendezvénynek ad otthont a múzeum,
amely a kerület lakosainak is élményt
nyújt, s múltjuk ápolásához sok kapasz-

kodót ad.
rá a lépcsőtagokat. 1999-ben az M&M
Mintakészítő Kft. pótolta ki az alsó, virágtartóval ékesített indító oszlopot, ezt
ugyanis valami kor egyszerűen lefűrészel-

ték. A 17 sz. lépcsőtag hibáját Harcsás
László győri magángyűjtő javította ki. A

vasszerkezetű galéria tartóoszlopait és
korlátjait úgy választották ki, hogy azok

a lépcső készítésének időszakából származó eredeti minták szeri ntiek legyenek.
A szerkezetet Duráczky Zoltán tervezte
felajánlásként. A kivitelezést a szen-

tendrei Kandeláber Rt. végezte el. A
részletterveket Tauner Imre készítette, a
lakatosszerkezeti munkákat Juhász József csapata végezte. 1999 végén készült

A Millenáris Kht. képviseletében Koltai Péter igazgató tartott tájékoztatót.
Ez a társaság rendezi a jövő év tavaszán
megnyíló nagyszabású kiállítást a volt

öntvények bemutatására szolgáló galéria
kialakítására a Nemzeti Kulturális Alap és
a Nemzeti Kulturális Örökség Örökség Minisztériuma adott anyagi forrást. A Magyar Öntészeti Szövetség, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagvállalatai és szakemberei, valamint a Budapest II. Kerületi Önkormányzat segítettek a kiállítás és az avató ün-

Ganz Villamossági Gyár 10 000 m2-es
csarnokában, amelynek az a célja, hogy a
magyar tudomány- és technikatörténet

legjelentősebb eredményeit, világra szóló találmányokat, külföldön

nepség megrendezésében.

szére hozzáférhetővé tegye.
A lépcső és a galéria felépítéséhez,

A több mint 250, főleg az építészet
és a kohászat köreiből megjelent szakembert dr. Vámos Éva, az OMM főigazgatója üdvözölte, majd Lengyelné Kiss Katalin múzeumigazgató felkérésére Ráday

valamint az avatóünnepséghez nyújtott
támogatásokat adó személyiségek, ill.
vállalkozások képviselőinek a múzeum

el az a kilenc Beszterce típusú oszlop,
amelyiknek eredetije az I. világháborút
megelőző időkben Besztercebányán gázlámpatartó oszlop volt. A korlátmezők
mindegyike más-más, a századfordulón
épült házból származó minta alapján ké-

szített tagból áll, így reprezentálja a
korszak építészeti elemeinek sokszínű,
míves formavilágát. Ezeket a Patina Kft.

pesterzsébeti, ill. a Kandeláber Rt. váci
öntödéje gyártotta. A tartószerkezet beépítési pontjait olyan tartóelem takarja,
amely eredetileg a századfordulón MÁV

pályaudvarí konzol volt. Mintájãt a Patina Kft. készítette el ajándékként, s a kupi Ferro Öntöde Kft. öntötte le ugyancsak ﬁzetség nélkül.
Az állandó kiállításba illesztett lépcső
és a magyar vasöntészet fénykorából, a

19. század végéből származó építészeti

Öntészet

hírnevet

szerzett, vagy éppen nem eléggé ismert
műszaki alkotásokat a nagyközönség ré-

J

egy-egy emlékfotót és jutalomtárgyakat
ajándékozott.

tekinthetik meg a látogatók. A kiállítást
Lengyelné Kiss Katalin rendezte, fel-

Ezután következett az avatási ceremó-

újításában Hajnalné Simonyi Eszter, Hu-

nia. Dr. Vámos Éva és Ráday Mihály vágták át a lépcső aljára kötött nemzeti szí-

szics György és Szablyár Péter vettek

nű szalagot, s ezzel átadták a múzeum

vezetőjének, ill. a megjelenteknek a múzeum északnyugati sarkában elhelyezkedő új bemutató teret.
A galérián és az alatta lévő területen

az építészet és a vasöntészet 19. század
végi, a városképeket a mai napig is meghatározó kapcsolatát bemutató kiállítást

részt.
A
Végezetül a II. kerületi Önkormányzat,

a Fémalk Kft., a K+K. Vas Kft., a Magyarmet Finomöntöde Bt., a Metallinvest, a
Nova Hungaria Kft. és a TP Technoplus
Kft. hozzájárulásával szerény fogadáson
vehettek részt a vendégek.
A kötetlen beszélgetést, az oldott
hangulatú múzeumi sétát elősegítette a

Móricz Zsigmond Gimnázium együttesének ﬁnom dzsesszmuzsikája, a képletesen a kupolókemence csapolónyílásából
folyó sör, majd dr. Nándorí Gyula nyugalmazott öntész professzor hagyományos
pikulázása. Ez utóbbi az öntész-kohász

összejövetelek elmaradhatatlan műsorszáma, s egyben kedvcsináló az egykori
alma mater, a selmecbányai akadémia
jogutód tanintézményeinek falai között,
a miskolci és dunaújvárosi kohász karokon megtanult régi diáknóták énekléséhez.
eu Lengyelné Kiss Katalin

A Giesserei és a Slévárenstvi tartalmából
Giesserei, ZOOO. március 14-i, 3. szám

Wabusseg, H. és társai: „New Rheocasting"-alka-trészek szerkezete és tulajdonságai
Az NRC-eljárás és az öntvények vizsgálatainak leírása, eredményei és elemzése.

ves kötőrendszerek. Referenciák. Következtetések.

Neudert, A.: Az egységes formázókeverék
minőségi ellenőrzése

Dötsch, E.: A villamos olvasztó-, hőntartó és öntőkemencék éves áttekintése.
34. folytatás

formázó keverék nélkülözhetetlen adalé-

Nolte, M.: Homokba és kokillába öntött

Kühnle, H. és társai: Generatív gyártás: a

könnyűfémöntvények éves áttekintése.

szerszámozás alternatívája ?

3. rész. Olvasztás, öntés, dermedés. 37.
folytatás

A számítógépes generáló eljárások kiválasztása. A fejlődés állása. Értékelés: A
költségek és az idők összehasonlítása. Az
alkalmazás területe és feltételei. Kilátások, kutatási irányok.

Hertlin, I. - Heldmann, K.: Akusztikus rezonancián alapuló repedésjelző és szerkezetvizsgáló a sorozatgyártásban
Akusztikai vizsgálati módszer alkalmazása az öntvénytermelésben. Példák: Grafitgömbök szemcsésségének 100%-os ellenőrzése; kifehéredés észlelése bütykös
tengelyeken; repedésvizsgálat nyomásos
alumíniumöntvényekben. Az akusztikus

elemzés és a festékpenetrációs módszer
összehasonlítása.

Mitterer, C. és társai: Nyomásos öntőszerszámok kifáradási élettartamának növelése kemény bevonattal

A szerszámok károsodásának mechanizmusa. A különféle bevonatok (PACVD-,
kemény bevonat) leírása, alkalmazási
példák, káresetek elemzése, fejlesztési
lehetőségek.

Brümmer, G.: Szerves adalékanyag a
bentonitos nyersformázó keverékekhez
A kötőanyagrendszerek rövid leírása. A
bentonitos nyersformázó keverék szilárdsági viselkedésének hiányosságai. Szer-

Giesserei, ZOOO. április 18-i, 4. szám
Ketscher, N.: Öntészeti technológia. A
Német Öntészeti Szövetség (Verein Deutscher Giessereien) 1999. évi jelentése
Helyzetértékelés, tájékoztatás, továbbképzés. A műszaki csoportok és regionális szervezetek együttműködése.
Wolf, G.: Az Institut für Giessereien (IfG)

öntészeti intézet 1999-es tevékenysége
Áttekintés. A tanácsadó bizottság és a
tagok testülete. A kormány által ﬁnanszírozott kutatások. Az intézet konzultációs és PR-tevékenysége.

Scheler, R. és társai: Hasonló alkatrészek
számítógéppel támogatott keresése öntödei ajánlatok számításaihoz. 1. rész. A
téma jelenlegi állása
Wittekopf, D.: Acélöntvények. Éves átte-

kintés. 35. folytatás

Baier, D.: A fényeskarbon minden nyerska

Brümmer, G.: Az egységes bentonitos
formázókeverékek előnyei, a fényeskarbon-képzés eszközei és egyéb adalékok
Pezarski, F. és társai: A bentonitos homokok mechanikus regenerálásának előnyei
A lengyel Institut Odlewnictwa két öntö-

dében telepített ilyen berendezéseket.
Az egyik lzodzban már hat éve sikeresen
üzemel.
Eder, G.: FURTENBACH: a jó minőségű
bentonit gyártója

Izdebská-Szanda, I. és társai: Impulzusformázó berendezésen végzett tömörítés
vizsgálata

A krakkói Institut Odlewnictwa és a Nowa Sól-i Technical cég kétállású, kisnyomású, a felső rétegeket sajtoló, pneumatikus impulzusformázó berendezést fejlesztett ki, 600x500 mm-es, 150-200 mm

magas szekrényméretekre.
Sz. n.: A TECHNICAL cég Nowa Sólban:
öntödei berendezések és pótalkatrészek
gyára
Jifikovský, J. - Wegschmied, R.: Egy bel-

Slévárenstvi, 2000/ 2-3. szám
Škrabal, M.: Bentonitos formázókeverékek

Tilch, W.: Az új formázási és öntési eljárások elvárásai a bentonitos formázókeverékekkel szemben

ga öntöde formázó részlegének korszerűsítése

Levíček, P. és társai: A kén és a foszfor
hatása acélöntvények repedésképződésére
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Európai nyomásos öntők közgyűlése Budapesten
Az EPDCC (Európai Nyomásos Öntők Bizottsága) 2000. június 5-6-án a Magyar
Öntészeti Szövetség meghívására Budapesten, a Korona Szállodában tartotta

sos öntészet az öntőiparon belül meghatározóvá válik.
A közgyűlési programnak megfelelően
a megnyitót az angol, francia, magyar,

szakmai programmal bővített közgyűlé-

német, olasz, osztrák, portugál, svájci és

sét.

svéd ,,országbeszámolók" követték, ame-

A rendezvény 4-én délután titkári érte-

kezlettel kezdődött, amelyen a résztvevők megvitatták a bizottságra váró fel-

adatokat, különös tekintettel arra, hogy
az alumínium mellett egyre inkább egyre

erőteljesebben jelenik meg a horgany és
a magnézium nyomásos öntése is. Kifejezték aggodalmukat a nagyszámú, kellően össze nem hangolt szakmai konferencia, kiállítás miatt.
Június 5-én a közgyűlést dr. Sándor Jó-

lyek az egyes országok gazdaságának általános helyzetét, ezen belül az öntészet

állapotát taglalták.
Dr. Klaus Urbat (D), a CAEF Európai Öntészeti Szövetségek Bizottsága főtitkára
előadása a világ különböző régiói gazdaságának az előttünk álló néhány évben
várható fejlődési tendenciáit foglalta
össze. Leo Iten (Bühler, CH) áttekintést
adott a magnézium nyomásos öntésének

gépi berendezéseiről, dr. Helmut Kauf-

szerszámegységek korszerű eljárásait ismertette. Hartmut Beitz (Petrofer, D) a
nyomásos öntészetben használt új kenőés leválasztóanyagokról, dr. Jim Birch
(EPDCC, UK) a horganyöntvények felületi
minőségének javítási lehetőségeiről
szólt. A résztvevők elismerően fogadták
dr. Bokodi Béla igazgató (Prec-Cast, H)
előadását, amelyben a Prec-Cast Öntöde

Kft. fejlődését a folyamatos innováció
eredményeként mutatta be.
A kísérő hölgyek a közgyűléssel egyidőben Budapest, majd a Dunakanyar ne-

vezetességeinek megismerésével töltötték a napot. A vacsorát már férjeikkel
együtt folklor műsort követően a budakeszi Vadaspark étteremben költötték el.
Június 6-án a szakemberek a Fémöntészeti Alkatrészgyártó Kft. Budapest/cse-

mann (Könnyűfémfejlesztési Központ, A)
pedig a squeeze-casting (a részben megdermedt állapotban történő öntvénygyártás) legújabb módszeréről számolt be.
Sandra Seitz (DTM Corp., USA/D) a
szintereléssel készülő nyomásos öntő

peli és a +GF+ Mössner ADA Kft. apci nyomásos öntödéjét látogatták meg, amelyek megszenrezéséért kollégáinknak ezúton is köszönetet mondunk.
zız BK

Az áprilisi számunkban közölt szabvá-

tékbehatolásos felületvizsgálat (repedés-

lásos felületvizsgálatot a német Junkers

nyismertetéshez a következő hozzászó-

vizsgálat) öntészeti alkalmazásáról szól
Ezzel a módszerrel kizárólag a vizsgálandó felületére nyitott (függetlenül a kiindulási helyektől) hibák: repedések, póru-

sau cég 1943. április 20-án szabadalmaztatta és tette üzemi gyakorlattá. A cég

zsef nyitotta meg, aki nagy érdeklődéssel
követett vetítettképes előadásában a

kezdetektől mutatta be Magyarország öntőiparának fejlődését, külön hangsúlyozva a történelmi viharok következményeit.

Elmondta, hogy jelentőségében a nyomá-

Mély víz...
lást kaptuk:
BKL Kohászat, Öntöde rovat

Tisztelt Rovatvezető Kollégák!
Mint az OMBKE tagja és lapunk szorgalmas olvasója, esetenként írója, mindig érdeklődve veszem kézbe a legújabb lapszámunkat, mivel a Kohászat az összességében színvonalas cikkeket, beszámolókat

jól szerkesztett formában közli.
Ezért is lepődtem meg a 2000. áprilisi
szám Öntészet rovatában a 153. oldalon
B. K. aláírással, a Giesserei alapján „Európai szabványosítás" felcím alatt „A behatolási mélység vizsgálata: DIN EN

1371, 1. és 2. rész" címen közölt ismertetést olvasva, mivel már a cim is félreérthető és néhány alapvető hibát is tartal-

maz.
Az ismertetett szabvány ugyanis a fes-

soõ Q

Flugzeug- und Motorenwerke A. G., Des-

feltalálóként azt a Helmut Klumpf mérnö-

sok, átlapolások stb. mutathatók ki, még- köt nevezte meg, akinek az azonos nevu
pedig a felszíni kiteıjedésüket felnagyít- ﬁa vezetésével a Helmut Klumpf Technisva, szabad szemmel is jól láthatóan. Ám che Chemie K. G. (Herten) ma is fejleszti
a módszer a hiba mélységi méretére nem és gyártja - a mintegy 50 év óta védett
ad még becslésre alkalmas információt DiffuTherm néven - a festékbehatolásos
sem.
vizsgáló rendszerekhez, de a mágnesporos
Ezért félreérthető az ismertetés címe, repedésvizsgálathoz is szükséges készítvalamint az EN 571 alapszabványra utaló ményeket, amelyek míndenben kielégítik
részlet. Az viszont igaz, hogy az eljárás az EU-ban megszigorított kömyezet- és
nem anyagspeciﬁkus, azonban - az is- munkavédelmi követelményeket is.
mertetéssel ellentétben - egyetlen feltétel
A fentiek alapján egy helyesbítés közlé-

Ã

létezik: a vizsgálandó test felülete ne legyen porózus! Tény, hogy ezzel kapcsolat-

sét indokoltnak tartom.

Tisztelettel:

Lehofer Kornél

ban az ismertetés a Giesserei által elkövetett hibát vette át.
Ami az eljárás történetét illeti, megem-

Az olvasók elnézését kérve, köszönjük
Lehofer kollégának a helyesbítést.

lítem kiegészítésül, hogy a festékbehato-

A rovat szerkesztői

M. BUZATU - RODICA BUZATU - MARIANA ZSIGMOND

Titántartalmú anyagok korróz
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A Ti - beleértve a különleges acélokat és

ötvözeteket -jó korrózióállósága magya-

4)..

i,A/c
log

Bevezetés

-- Ti15Mo
WM Ti15Mo5Al

1

,
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5

rázza a kutatók érdeklődését az építőipa-

ri felhasználás lehetőségeivel és korlátaival kapcsolatban.
Bár a Ti oxidáló közegben (kivéve a
HNO3 gőzeit) Cl jelenlétében egy sor
szerves vegyülettel szemben rendkívül
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ellenálló, eddig nem használható (bizo-

nyos koncentrációjú) redukáló savakban,
különösen nagy hőmérsékleten nem.
Különleges ﬁgyelmet szenteltünk Ti-

alapú ötvözetek kidolgozásának és a melegen történő alkalmazás feltételeinek
megállapítására, hogy bizonyitsuk a
nagy hőmérsékleten, erősen agresszív

A kézirat 1999 júliusában érkezett szerkesztőségünkbe. Eredetije szerkesztősé-

közegben mutatkozó ellenállóképességét.

1

günkben az érdeklődők rendelkezésére áll.
Mihai Buzatu okl. metallurgus mérnök
1972 óta dolgozik a Bukaresti Politehni-

titánt is - a korrózió mértékének csök-

ca Egyetem Fém- és Ötvözetkohászati Kar

- a termodinamikai stabililitás növelé-

tanáraként. Érdeklődési területe: színesfémek.
Rodica Buzatu a Bukaresti Politehnica
Egyetem Fém- és Ötvözetosztályának aszszisztense.
Mariana Zsigmond a Nagybányai Egyete-

men szerezete meg metallurgus mérnöki
oklevelét 1996-ban. 1999 óta a Bukaresti
Politehnica Egyetem Fém- és Ötvözetkohászati Kar asszisztense. Érdeklődési terüle-

tei: kompozitok, szinesfémek.

A pasziválható fémeknél - beleértve a
kentése a következőkkel érhető el:
séveL

ˇ

- az anódos folyamat gátlásával,

- a katódos folyamat hatásfokának növelésével.
Ha ezen - a fémek stabilitásának növelésére alkalmas - lehetőségeket
egyenként végigpróbáljuk, fontos, hogy

ismerjünk néhány gyakorlati folyamatot.
Az ötvözési folyamatok általában exotermek, ezért csökkentik az energiát.
A szilárd oldat képződésével együtt-

járó hőhatás kisebb, mint a termodinamikai stabilitást lényegesen módosító
korróziós folyamatok hatása (kcal/at g
szemben a tízes nagyságrendű kcal/at g).
Ezek a hatások alapvetően módosíthatják
a termodinamikai stabilitást.
Annak, hogy az instabil fémek kapcsolódjanak a termodinamikailag stabil alkotókhoz, kicsi a gyakorlati értéke, mivel
a fémes alkotók oldhatósága kicsi (ami a
fémötvözetek rendezett szilárd oldatainak létrehozásához szükséges), és nagy
mennyiségű (kb. 20-25 % at) stabil ötvöző vagy éppen nemesfém hozzáadása
szükseges.
Az egyéb fémeknél termodinamikailag
stabilabb Ni, Mo, W fémekkel való ötvözés pozitíven hatott a Ti tulajdonságaira
és azáltal, hogy a passzivitás mértékét a
korróziós potenciál pozitiv irányába tolja el.

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

.

Kísérleti eredmények és tárgyalásuk
A potenciosztatikus E-logi görbéket
0,8-1,0 V feszültségtartományra szerkesztettük meg. Ebben a feszültségtartományban a továbbiakban tanulságos az
ötvözési folyamat hatásainak a tanulmányozása, aminek során a polarizációt a
katódos tartományból az anódos tartomány felé toltuk el. A görbék alakulása
miatt, és ezeknek jobb rögzítése céljából
a feszültségtartományokat szélesíteni, a
lépcsőket és az alkalmazás időtartamát
növelni kellett. A 1. ábra mutatja az
E-logr potencioszatikus összefüggéseket
ötvözetlen Ti-ra és, Mo-re, 10%-os
HzCzO4 oldatban, 75 °C hőmérsékleten,
min. 50 mV/2 perc tartományban (szag-

6 1

--- 50 mV/15 min
_.
--- 50 mV/2 min
----- 50 mV/2min > Ep> 50 mV/15min ˇ'
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gatott vonal).
A potenciosztatikus görbék tanulmá-

ben szólunk. A Ti15Mo és

nyozása alapján a következő megállapításokhoz juthatunk.
- A Ti polarizációs görbéje passzív

-2

Ti15Mo5Al ötvözet 50 mV/15
perc értéken felvett potenciosztatikus görbéi a 2. ábrán
láthatók.
A következőket állapítottuk meg:

ÍÍ

feszültségei abba az értéktartományba esnek, amelyben az
alapfém (Ti) még nem telje-

|- Eı.„„ = -545 mv -- EW, = -240 mv|
0...

tartományban függ a polarizálás körül-

-1

ményeitől, illetve a passziv film kialkulásához és megvastagodásához rendelke-

zésre álló időtől.
- A feszültséglépcsők ugyanazon időtartamára (15 perc) az ötvözetlen (Ti és
Mo) fém görbéinek lefutásai és jellemzői
nem térnek el egymástól. Ez azért van,
mert széles feszültségtartományban a Ti
anódosan oldódik és utána passziválódik,
a Mo-t a katódos folyamat szabályozza.
- A Mo-görbe csak a fém anódos oldódását emeli ki nagyobb feszültségeken, mint a korróziós feszültség, passzi-

A/cm2

- A két ötvözet korróziós
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sen passzivált _
- Az anódos tartományban
a Ti15Mo5Al ötvözetet oldó
ártamerősségek nagyobbak,

mint a Ti15Mo esetében, a
pasz-szív tartományban azonban gyakorlatilag egyenlők.

válási hajlam nélkül. A vizsgált Ti-Mo öt-

Az

vözetek korróziós feszültségei az ötvözet
egyes fémalkotóinak korróziós feszültségei közé esnek. Az ötvözet növekvő Mo
tartalommal veszít nemeségéből. A TiMoAl ötvözetek korróziós potenciálja függ a

igazolására a Ti15Mo5Al ötvö-

adatok

zettel három

lamint azon stacionér potenciálokat,
amelyeket az oldatban egy óránál hoszszabb ideig tartó bemerítésnél mértek.

Mo/Al aránytól. Ennek az aránynak a

A Ti15Mo5Al ötvözetre az előbbi fe-

csökkenésével a stacionér potenciál aktivabb és a Mo pozitiv hatása csökken.
Az 1. táblázat szemlélteti a korróziós
potenciálnak a polarizációs görbéből leolvasott azon értékeit, "ahol polaritásváltozás történik a polarizációs görbén, va-

szültségektől eltérő feszültségértékeket

korrelációjának
körülménynél

végeztünk méréseket: 50 mV/12 perc, 50
mV/15 perc, 50 mV/2 perc-től egészen
150 mV-ig, majd ezt követően 50 mV/15
perc a nagyobb feszültségen. Amint a 3.
ábrából látható, a munkamód nem befo-

mértünk a felületen kialakult védőﬁlm

lyásolta a katódos görbéket és az oldódá-

instabilitása miatt.
Az ebben az ötvözetben észlelt metastabil passzivitás gyakran észlelhető a
TiNiMo ötvözetnél, amiről a későbbiek-

si zónát. De az Ep-nél nagyobb feszültségeken a passziv állapot stabilzálása függ
a polarizációs lépcsők időtartamátóll
Megﬁgyeltük, hogy a mérés módja ha-

tással van az Ep és Epz feszültségek arányának értékeire és a főleg passziv állapotban az oldási áram mértékére. Az a
tény, hogy a kritikus passziválási áram
nem függ a polarizálási körülményektől,
igazolhatja azt a feltevést, hogy az oldá-
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si termékek (oldatba jutott fémes katio-

nok) nem vesznek részt a folyamatban
(sem gyorsítóként, sem inhibitorként).

donképpeni ötvözet határozza meg.
Megemlítendő, hogy a kísérletek megis-

Kõvetkeztetêsek
A kísérletek során a következő eredményekhez jutottunk:
- 15% Mo ötvöző hozzáadásával a Ti oldódás kritikus szakaszában drasztikusan csökken a korrózió sebessége.
- A Ti15Mo5Al ötvözet oldódási 1 sebessége a Ti-ra nagyobb, a Ti15Mo ötvözeté kisebb.
'
- A 32%-ig megnövelt Mo tartalom javítja a korrózióállóságot. 1 B
Az ötvözésnek a 10%-os oxálsavban
mutatkozó, korrózióállóságra nyert következtetésekből az alábbiak állapíthatók meg:
9
- A Mo-nel történő ötvözés lényeges
előnyökkel jár, ami annál hatékonyabb, minél jobban növeljük a Motartalmat az ötvözetben.
1
- A ternér TiMoAl ötvözet hajlamos a
metastabil passzivitásra, ami nem biz-

métlése (ugyanazzal a munlaelektróddal,

tosítja a fém állékonyságát az oldó kö-

azonos bemerítési körülmények között
kezelve) azt mutatja, hogy az eredmények nem reprodukálhatók. Ez a
magatartás csak azzal magyarázható,
hogy feltételezzük az ötvözet kétfázisú -

zeggel szemben és gyakorlatilag megszünteti a Mo előnyös hatását.

tívabbb az Eko" értéke (- 545 mV), a felületen egyenetlenül elhelyezkedő fekete
zónák ﬁgyelhetők meg és a polarizációs
görbén két anódos csúcs van. Az első

csúcs a Ti oldódãsát mutatja, a második
a Mo transzpassziv oldódásának csúcsa.
A passzivitãsi tartomány (a két csúcs
közötti minimumzóna) rendkívül keskeny, a következő magatartást pedig a
termékek felszíni rétege és nem a tulaj-

A korróziós sebesség lineáris polarizá-

lással meghatározott értékeinek öszehasonlítását a Ti10Mo1OAl adataival a 2.
táblázat tartalmazza.
Az előbbi értékekből az alábbi következtetésekhez jutunk:
- 10%-os H2Cz0z, oldatban a Mo közel
százszor olyan állóképes mint a Ti.
- A Ti-Mo binér ötvözetek korróziós se-

bessége nagyságrendileg azonos mint
a tiszta Mo fémé.

ot + B fázis - szerkezetét, amelyben a két
fázis megoszlása egyenlőtlen. A ﬁzikai
és szerkezeti inhomogenitás meghatá-

- Az ötvözetben lévő Al negatív hatása
a korróziós viselkedésre annál nagyobb, minél nagyobb az ötvözetben

tatlanságát.

lévő alumínium mennyiség.
- A Ti15Mo5Al ötvözet metastabil és az
oldási áram, valamint a felületen kia-

tók arányának változása a fémfelszínen
az oka a két anódos csúcs létezésének és

lakult termékek függvényében nagyon
eltérően korrodálódik.
- Ezen az ötvözeten világossá válik az Al
kedvezőtlen hatása és ezt a 3. ábra
mutatja.

Az ábra tanulmányozása alapján az
alábbi következtetések vonhatók le:
- A behatás után az ötvözetnek nemesebb az Eko" értéke (- 240 mV), -a görbe lefutása hasonló a Ti5Mo görbéhez. A
felületen nem észlelhetők korróziós nyomok és az megtartja fémes fé_nyét.
1
- A behatás után- az ötvözetnek nega-

rozza és fenntartja az ötvözet ingadozó
viselkedését és az adatok reprodukálhaA két fázis eltérő oldódása, és az alko-

az oldódási sebességek 3. táblázatban

bemutatott különbözőségének. Az ötvözés hatásáról pontosabb adatok megszerzéséhez kombinált vizsgálati módszert
alkalmaztunk. Ilymódon a korróziós se-

bességet a szabályozott feszültségen
mért súlyveszteségből határoztuk meg. A
zsírtalanitott,

polírozott,

sótalanított

mintákat különböző időtartamokra, különböző feszültségeken helyeztük be a
kontaktzónába polarizálásra, ellenőrzött
potenciálon, a Ti-ra sajátosan jellemző

maximális anódáram alkalmazásával.
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vas részaránya csak 5%), a vassal össze-

hasonlítva nagyon „ﬁatal” fém. Az egyik
ok az, hogy az alumínium
nem található meg fémként, hanem csak oxidos

alumínium, mint „majdnem kizárólagosan alkalmas" anyag nélkül.
Az alumínium más anyagokkal egyenértékű tulajdonságainak köszönhető,
hogy az évek folyamán sok hagyományos
anyagot kiszorított és hosszú időre megAcél
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Bevezetés

Hogyan alakul a jövőben az alumínium

iránti kereslet? Melyek lesznek a jövő piacai? Várható-e új technológiák megjelenése? Olyan kérdések ezek, melyek érdekelnek bennünket. Az elmúlt évtizedekben az alumínium diadalmenetére történt
rövid visszatekintés után a cikk könnyen
érthető módon mutat be néhány, válogatott témát érintő gondolatot.

érc formájában, mint bauxit fordul elő. A körülbe-

lül 50% alumínium-oxidot

Gyártási
költség

tartalmazó bauxitot, a Bayer-eljárással nátrium-hid-

roxid oldatban feltárják,

és az alumínium-oxidot
Befektetés
Anyagköltség
kalcinálással nyerik ki. EbAnyagköltség
ből elektrolízissel termeli k
a primer alumíniumot.
A primer alumínium
előállításának nagy energiaigénye miatt az alumíniumkohók kez- honosodott a legtöbb hétköznapi alkaldetben folyók közelébe települtek; és ez mazásban, mint például az építőiparban,
még ma is igaz, bár napjainkban az okok a közlekedésben, sok tartós fogyasztási

nem a technológiára, hanem a gazdaságosságra és a környezetvédelemre vezet-

a Rajna vízesés melletti Neuhausenben,
az alumíniumtermelés gyorsan növeke-

hetők vissza.
'`
Az alumíniumnak és ötvözeteinek kí-

dett. Manapság az élet nehezen elképzelhető alumínium nélkül, ami a fém ki-

váló tulajdonságai, a
- kis fajsúly,
- korrózióállóság,

'

cikkben és egyéb ipari felhasználási területen.
Az alumínium mai és mindenekelőtt

jövőbeni sikerének sokkal mélyebb gyökerei vannak. Ezek az anyagok fejlődése,
a tervezés és a gyártástechnológiák kölcsönhatása ésaz ezekből kialakuló új le-

- jó hő- és elektromos vezetőképesség,
- kitűnő fényvisszaverő képesség,

hetőségek.
Tekintsünk most vissza röviden az alu-

- nagy szilárdság,

míniumipar technológiai mérföldköveire.
Az új fém felhasználhatóságát gyorsan
kihasználták, számos felhasználási területet megcélzó gyártástechnológiák kífeljesztésében. Az első felhasználási terület, melyet az öntési és hengerlési
technológia hozott létre, a háztartási
edények gyártása volt. Ezt később a folyamatos szalaghengerlés és kettős hengerlés felfedezésével a csomagolási vékonyfólia gyártása követte.
De hamarosan megmutatkoztak a
technikailag tiszta alumínium felhasználásának a korlátai, és a kohászok az alumínium ﬁzikai tulajdonságait fémes elemek, pl. a szilícium, réz, mangán vagy

A Gyöngyös Ivánnak az 1999. szept. 29.én Drezdában megrendezett, Estal Felület-

- jó nyújthatóság,
- korlátlan visszakeringethetőség a tu-

szímpóziumon elhangzott előadásának rövidített változata.
Gyöngyös Iván L. 1937-ben született.

lajdonságok romlása nélkül,
- és a számos felületkezelő technológia
segítették elő ennek az anyagnak az elő-

1962-ben lett a svájci Algroup Alusuisse

nyös felhasználását mindenféle alkalma-

munkatársa. Jelenleg a Alusuisse Singen
GmbH. igazgatóságának elnöke és tagja a
csoport alumínium szekció igazgatási csopartjának
Dr. Ing. Bruno Rüttimann 1958-ban született. A milánói Politechnikumon és a
Bocconı' Egyetemen tanult. 1988 óta az
Algmup munkatársa. Jelenleg az Alusuisse Singen-nél dolgozik.

zási területen és ezen tulajdonságok még
ma is a siker alappillérei. Valójában több
alkalmazási terület létrejötte köszönhető
az alumíniumnak. Gondoljunk például a
repülőgépre, ahol a szilárd könnyűszer-

Fémkohászat

Gyártási

költség
Befektetés

Az alumíniumipar mérföldkõvei
1
Amióta először állítottak elő alumíniumot ipari méretben, 1888-ban Svájcban,

emelkedő tulajdonságainak köszönhető.
De miért nem használtak alumíniumot

(Alumínium

kezet alapvető fontosságú. Ezenkívül az

elektromos kondenzátorok, a nagyteljesítményű hűtőbordák, vagy az offszet
nyomólemezek sem képzelhetők el az

Ilyen termékek egyik példája az Alu-

magnézium hozzáadásával javították,.
Így egyedi célokra módosított tulajdonságokkal bíró ötvözeteket hoztak létre.

tett, önhordó, egybeépített szerkezet,

Ez vezetett a repülőgépipar számára

melyet többek között napjaink nagyse-

gyártott, nagyobb szilárdságú Al-Cu öt-

bességű vonataihoz (ICE vagy TGV2N) is
felhasználnak. A hagyományos fémborítással ellátott' acélszerkezetektől eltérően a nagy, sajtolt proﬁlokat használó
szerkezet lehetővé teszi teljes kocsiszekrények gyártását, melyek olyan beépített

vözetek kialakulásához is.
Gyorsan tűntek fel az új gyártástechnológiãk: az alumínium sajtolása és ko-

vácsolása, valamint a megfelelő hőkezelő eljárások. Hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy a korrózióállósãg további növelésére sajátos felületkezelő eljárásokat lehet
alkalmazni. Az elmúlt harminc évben
alumínium kompozitanyagokat is kifejlesztettek. Gondoljunk csak az Aluco-

suisse által vasúti járművekhez kifejlesz-

funkciókkal rendelkeznek, mint pl. ülésrögzítések, kábelcsatornãk, és a belső
burkolás. Ezzel megszületett a rendszer

fogalma.
Az alumíniumipar az alapanyag- és

bond-ra, az Alucopan-ra, vagy újabban

félkésztermék-szolgáltatóból új termelési

Az alumíniumipar gazdasági

az Alucore-ra, melyek ötvözik a még kisebb súlyt a nagyobb keménységgel.,

elvek, valamint új problémamegoldási
módok kezdeményezőjévé vált. Napjaink
társadalmában a tisztán racionális műszaki gondolkodás már nem elegendő a
gondolatvilág megváltoztatásához: a

jelentősége

Ezen túlmenően az új felületkezelő technológiákkal bővítik a díszítő tervezés lehetőségeit.
A kiváló tulajdonságok eredménye különösen az elmúlt évtizedekben - az
alumíniumtermelés évi 7%-ot is elérő
növekedése. Az alumínium azonban még
mindig drágább más, konkurens anya-

goknál (pl. acél). Teret főleg akkor nyert,
mikor lehetőség volt jellemző tulajdonságainak kihasználására. Az alumínium

esetében azonban szükség volt még egy
előnyre, hogy a mérleg nyelvét e fém felé billentse. Ezek az előnyös tervezési lehetőségek.

Bár az alumínium előállítása költségesebb, mint az acélé, technológiai tulaj-

donságainak kiaknázásával, az ezekből
eredő tervezési lehetőségek innovatív
felhasználásával, és az általuk nyújtott
eltérő, új gyártástechnológiákkal a végtermék ára alacsonyabb lehet, mint az
acélból készülteké (1. ábra).

környezetvédelmi gondolkodás kerül előtérbe. A jelenlegi iparpolitikai gondolkodást a fenntartható fejlődés, vagyis az
igények kielégítését célzó fenntartható

és felelősséggel vállalható növekedés
jellemzi. Ennek ﬁgyelembe vételével kell
fejleszteni minden terméket. A termékeknek meg kell felelniük az ökológiai
vizsgálatokon és bizonyítaniuk kell pozitív ökológiai hatásukat.
Hogyan illik az alumínium ebbe a gaz-

dasági-ökológiai gondolkodásmódba?
Bár az alumíniumot a múltban sok kritika érte, nevét akár a fenntartható fejlődés szi nonímájaként is értelmezhetjük,
különösen a közlekedés terén. Ennek oka
az, hogy energiamegtakarítãs céljából

mindenütt, ahol bármiféle tömeget kell
mozgatni, könnyűszerkezetes berendezésekre van szükség.

1500

ıooo

3” kg

ı Ü Hengerelt termékek
I

sére.
A primer és szekunder (visszakeringe-

tett) alumíniumot általában a fogyasztópiacok közelőben alakítják át félgyárt-

2000 ezer tonna
1

Az alumíniumipar ﬁiggőlegesen integrált, tőkeigényes ipar, melyet a nagy
nemzetközi cégek jelenléte jellemez és
amely felöleli az alapvető folyamatok
minden fázisát: a bauxitbányászatot és a
timföldgyártást, az elsődleges alumínium
gyártását, afélgyártmány- és készterm ékgyártást.
Míg a timföldet általában a bauxitbányákhoz közeli üzemekben termelik az
egyenlítői szubtropikus övezetben, a primer alumínium gyártása főleg ott folyik,
ahol bőségesen rendelkezésre áll megújuló, környezetbarát és olcsó energia.
Jelenleg a pn'mer alumínium több mint
60%-át tisztán vízienergiával termelik,
és ez az arány állandóan nő.
1998-ban a világ primer alumíniumtermelése mintegy 23 M t volt, melyből
16,5 M t-t a nyugati országokban állítottak elő. Összessen 48 M t timföldet
gyártottak, melynek több mint 90%-át
használták fel primer alumínium termelé-

I Rudsajtolt termekek _
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Egy főre jutó aluminiumfogyasztás
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2. ábra. Egyes országok félgyartmánytermelése
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mánnyá vagy késztermékké. A 2. ábra

néhány európai ország félgyártmãnygyártását mutatja be három fő feldolgozó technológiára felosztva: hengerlés,
sajtolás, öntés.
Az alumíniumipar kiterjedése többek
között függvénye az általános ipari
rendszer nagyságának is. Az egy főre jutó fogyasztás általában alkalmas az életszínvonal jellemzésére egy adott helyen
és időpontban. A „fogyasztás” kifejezés
az alumíniumra nem illik igazán, mivel
az alumíniumot nem fogyasztjuk, hanem
felhasználjuk, tehát helyesebb lenne az
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Alurníniumkereslet modellje

Aluıniniumtermelés modellje
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H Másodlagos H

a „j" időpontban
f(t) az életciklus sztochasztikus sűrűsödési függvénye
d(j) növekedési függvény
rj visszakeringetés (reciklálás aránya
„j” időpontban, rj - r( j ) alapján
7.. a maximális élettartam
Az alumíniumból készült termékek
szélsőségesen hosszú élettartama miatt
a hulladéknak a termelésbe való vissza-

Elsődleges |

3. ábra. Összes kereslet

forgatásában állandó elmaradás ﬁgyelhető meg. Esetünkben feltételezzük,

egy főre jutó felhasználás kifejezés alkalmazása.
Az alumínium felhasználás szerinti
csoportosítása nagyjából visszatükrözi a

aránytalanul nagy mértékben fog emelkedni az amortizációs aluminiumhulla-

hogy a fém f(t) élettartam-eloszlásának

dék növekvő mennyisége és a primer alu-

ezzel az alumíniumnak a körfolyamatba

míniumnak aluminiumhulladékkal törté-

fém legfontosabb értékeit. Az adatok a

nő pótlása következtében. Ennek oka,

történő visszaforgatása összesége - egy
valószínű 20 éves átlagértéket feltételez-

négy nagy európai országra vonatkoznak
(1. táblázat).
A táblázat megmutatja, hogy a közlekedés 29%-kal a legfontosabb ágazat.
Legnagyobb részét a személygépkocsik

teszik ki, amit a haszonjárművek követnek, míg a vasúti és vízi szállítási eszközök részaránya viszonylag jelentéktelen.
Az építőipar 20%-kal a második legnagyobb rész.
Az eloszlás országonként kissé eltérhet az iparban fellelhető különbségek
miatt. Az egész alumíniumipar világmé-

retű, makrogazdasági jelentőségét 200
Mrd USd-ra becsülik. Az iparág majdnem
kétmillió embernek ad munkát.
Az alumíniumipar jövője
A világ alumínium-igénye

Az alumíniumpiac még mindig növekvő
irányzatú, még akkor is, ha a néha 7%-

hogy a „visszakeringetési" tudatosság
soha nem volt ennyire észrevehető, és

még mindig van lehetőség további növekedésre. Éves szinten 3-5%-os növekedést becsülhetünk, míg a primer alumínium termelése hosszú távon allatta marad

az ipari nemzetek 2-2,5%-os GNP növekedésének.
A keresletet és annak kielégítésére
szolgáló primer és szekunder fém arányát

az alábbi modellel szimuláltuk:

a-dm
S1-y_p1§, fr dafoi z
.

dés átlaga 2,8% volt, ez 1990 - 1998

időszakban évi 2,5%-ra, majd 1994-ben
1,5%-ra csökkent. Ez a változás nem ciklikus és annak is betudható, hogy a szekunder aluminium termelése 1994 és
1998 között évente 2,8%-kal nőtt. A szekunder alumínium termelése továbbra is

312 Q

(2)

ë 22° fi dj-i f(t)
W'%`%

dj

Az alumíniumkeresletet 1888-tól kezdve

egy d(j) matematikai növekedési görbével modelleztük.
A 3. ábra a teljes alumínium-keresle-

tet és ezen belül a primer és szekunder
alumínium részarányát mutatja be.
A szekunder alumínium részaránya,
befolyásolja az elsődleges keresletet, és

függ az összes kereslettől, az élettartamtól és a visszaforgatási hányadtól, ahogyan az a (2) és (3) egyenletekből látható.

A modell alapján megállapítható,

(Ü

ahol

az alumíniumkereslet a ,, j" időpontban

ot is elérő éves növekedés már a múlté.

A kínálat szerkezetében azonban lassú
változás észlelhető: a primer alumínium
termelése lassabban fog növekedni a
szekunder alumínium állandóan emelkedő és jobb elérhetősége miatt.
A primer aluminium iránti igény tényleges emelkedésének hosszú periódusa,
1977-1989 után, amikor az éves növeke-

(0

ve - normális eloszlású. Az visszaforgatás sebességét - a jelenlegi visszaforgatási hányadot 43%-nak véve - szintén
növekedési függvénynek tételeztük fel.

hogy a primer alumínium felhasználása a
jövőben 27 M t/év érték körül fog stag-

nálni ; a szekunder alumínium részaránya
tíz éven belül eléri a 10 M t/év- et, ami

7
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4. ábra. LME aluminium készpénzár. A fémjegyzések ingadozä

tőzsdei ára hosszú távon 3
DEM/kg

Regressziós görbe

_'
átaga,

4,5
4,0
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nzár kg 3.0
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E
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Gyártókapacitãs alakulása
Jelenleg a primer alumínium termelése
majdnem egyenlő az alumínium felhasználással. A primer alumínium iránti igény

körül

mozog.
A a 2 DEM/kg alatti árak

LME- -2L§- + 1,4
G) P-4,5
z
3

5,0

átlagérték

gazdaságilag nem tartha-

kielégítése érdekében a gyártókapacitás
jövőbeni növelése főleg bővitő beruhá-

tók, mert a kohók nem üze-

zásokon alapul majd. A nagyméretű, független alumíniumkohók építésének ideje
hamarosan leáldozik.
A 2000-2003 időszakban világszerte

meltethetők gazdaságosan
és a termelés csökkenése

1

hiányt teremt.
_
6

Ezt az árszintet a termelési költségek által meghatározott alsó határnak kell

`

mintegy 1,9 M t primer alumínium gyár-

tókapacitás-növelést terveznek, ehhez
járul az MOU-ban (Memorandum of Un-

tekinteni, míg a 4 DEM/kg

1,0
0,5
0

_ _
1

-0,5

feletti árak csak bizonyos
piaci helyzetekhez vagy
tőzsdei magtartási formákhoz kapcsolhatók és ismét-

_
0

0,5

1

1,5

2

3

2,5

nagy fogyasztói piacokon,

alumínium iránti kereslet-növekedésnek.

:például az italosdobozok

Ahogyan azt már korábban leírtuk, a növekvő alumíniumfelhasználással a tőzs-

esetében a 3,50 DEM/kg
feletti árak elvezettek az

5. ábra. Összefüggés az alumíniumár és GDP növekedése
között

az összes alumíniumigény 30%-a. Ez az
érték húsz év alatt mintegy 14 M t/évre
növekszik, vagyis a mai mennyiség kétszerese lesz.
Ilyen hosszú időre alkalmazott extrapolálás természetesen kockázatos, és azt
megfelelő óvatossággal kell kezelni. Az

/R9

állandó értéknek tekintett alapvető tö-

DEM

rényszerűségek - és ezáltal a növekedési
modellben állandó értékű paraméterek új piacok (például a Kínában tapasztal-

`

növekedési modellhez vezethet. Ettől a
bizonytalanságtól eltekintve az alumínium iránti összkereslet a következő tíz évben mintegy 5 M t -val fog növekedni.

Később látni fogjuk, hogy ez mely piacokon fog bekövetkezni.
Vajon hogyan alakul az alumínium
ára? - Az alumínium árát mindig erős
ciklusosság jellemezte, ami szorosan
összefüggött a világgazdasági ciklusokkal. Az alumínium ára a termelőkapacitásnak megfelelően fog mozogni. De az
alumínium tőzsdei árának ingatag jellegét spekulációs termékkereskedelem is

befolyásolja, így az ár nem mindig tükrözi a valós piaci viszonyokat.

Ez kedvezőtlen lehet az aluminiumfeldolgozók számára. Elővigyázatosságból
megfelelő, veszteséget korlátozó ellenügylet-politika (hedzselés) alkalmazása
ajánlatos.
A 4. ábrán látható, hogy az alumínium

Ez a keresleti modell alapján megfelel a
következő tíz évben jelentkező primer

lődésük nem valószínű. A

Európai GDP növekedés (%)

ható gyors növekedés) megjelenése következtében megváltozhatnak, és ez új

derstanding - Megállapodási Emlékeztető) rögzítettt 0,6 M t, ami az előző
mennyiséggel összesen 2,5 M t-t tesz ki.

dei alumíniumár az elkövetkező években

valószinűleg viszonylag stabil
árintervallumban marad. Létfontosságú, hogy a következő

3,5

években további visszaforga-

tó kapacitásokat hozzunk létre, hogy fel lehessen dolgoz-

3

ni a rendelkezésre álló hulladékot, ami - a modell alap-
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Pillanatnyilag ezen felesleges
kapacitások a dollár árfolyamának magas szintje miatt

1997
1996

3 M t-t ér el.
A hengerlési ágazatot jelenleg túlkapacítás jellemzi.

1998

csak részlegesen hatnak, de
hamarosan ismét teherként
jelentkezhetnek, ha az euró-

acéllal történő helyettesítéshez. Ezt az

pai valuták versenyképessége
csökken. Ezt a helyzetet tovább súlyos-

árszintet kell a piaci ár felső határának
tekinteni. A gazdasági ci klusoktól függően az alumínium ára hosszú távon nagy

kihasználatlan hengerlési kapacitása.
Ezek az országok a közép-kelet- és kelet-

biıjz z FÁK országok több mint 1,0 M t/év

valószínűséggel 2,00-3,50 DEM/kg árin-

európai államok nyitása után temékeikkel

tervallumban fog mozogni.
Érdekes megfigyelni, hogyan függ
össze a tőzsdei ár a megfelelő gazdasági
ciklus GDP értékével (5. ábra).

ellepték a nyugati piacot. Bár a mennyiségek viszonylag kicsinyek, a piaci ár
alatt kínált termékek lenyomják az árakat. Végül a vevő jár jól. Többek között

Látható, hogy negativ GDP növekedés
szükséges ahhoz, hogy 2,00 DEM/kg ér-

ezen új versenyhelyzet miatt is következett be az árrés csökkenésa az utolsó tíz
évben évi két százaléknál nagyobb értékre (6. ábra).
Bár a technikai és gazdaságossági

téknél alacsonyabb legyen az alumínium

ára. A GDP feltételezett jövőbeli növekedésére alapozva a regressziós görbe lehetővé teszi az LME ár éves átlagá nak becs-

lését egy bizonyos megbízhatósági hatá-

határok elérése miatt a következő években lassul az árrés csökkenése, ilyen kör-

ron belül.

nyezetben csak a leghatékonyabb társa-
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ságok tudnak túlélni. A sajtolt termékek
eléggé részekre tagolt, sokszereplős piaca és a hengerelt termékek kevesebb szereplővel működő, kevesebb telephelyen
termelő piaca közötti alapvető különbségek ellenére napjainkban a rúdsajtolás

esetében is előtérbe kerülnek szerkezeti
többletkapacitások. Ezt egyrészt a hengerléshez viszonyítva alacsonyabb induló
tőkeigény, másrészt bizonyos piacok telítődése segíti elő.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy

a sajtolt termékeknek valamivel kevesebb, mint 50%-a jut el az építőiparba,

Alumíniumipari vállalatok a világ legnagyobb értéket termelő cégei között.
A Metal Bulletin az 1999 lvi termelési érték alapján sorrendet állapított meg a
legnagyobb cégek között. Az alumíniumi par jó helyezéseket ért el, amint azt az
alábbi felsorolás jól mutatja:

1. Anglo-American
2.
6.
8.
10.
12.
13.
15.
18.
29.

Alcoa
Noranmda (Kanada)
Billiton (brit) . . . . ..
Alcan...
Chalco (Kína) . . . . ..
Pechiney . . . . . . . ..
Reynolds . . . . . . . ..
Norsk Hydro . . . . ..
Elkem

4 263 Mrd LTSD
3
2
2
2
1
1
1
1

976
394
183
067
661
656
294
220
879

Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd

LSD
„SD
..SD
.JSD
..`SD
..SD
LSD
-SD
-SD

If' Metal Bulletin, 2000. jún. 8. p. 17.
A londoni Billiton és a chilei Codelco

fúziõjából 2000 áprilisában Alliance
Copper néven új vállalat létesült, melynek célja a baktériumos rézkioldási tech-

nológia (bacterial leaching) továbbfejlesztése és hasznosítása.
A vállalat a következő öt évben 200 M
USD-t költ a projektre és reméli a befektetett összeg többszörösének megtérülését. Nem a technológiát akarják eladni,

arra a piacra, amit Európában mélyen
gyökerező krízis sujt. A piac mérete következtében a présüzemek 50%-a az építőipari piac felé orientálódik, és a sajtoláson kívül ezek az üzemek intenzív beruházásokat hajtottak végre az anódos
oxidálás, lakkozás, porfestés technológiáiba és egyéb létesítményekbe. A piacról
történő kivonulás nagy költségei miatt
ezek a sajtoló üzemek kisebb árakkal más
piacokra is betörnek, amikor nem hasz-

nálják ki teljesen termelőkapacitásukat
és tön kreteszik az éppen csak nyereséget

kek piaca növekvő jellegű, ezen a piacon

a független elemekből álló kínálati struktúra, és az ebből következő kapacitásszabályozó képesség hiánya miatt - a
hengerművekkel ellentétben - megmarad
a felesleges kapacitás. Ez azt jelenti,

hogy a szűk árrés továbbra is érvényesül
a vevő hasznára.

A világ nem kohászati célú bauxitfel-

míniummal bevitt víz okozta-e a robba-

használása. Érdekes összeállítást közölt

nást.

az Industrial Minerals a világ nem kohászati célú bauxitfelhasználásáról. 1998-

Mindkét robbanás után intézkedtek a
technológiai előírásban a víz ill. nedves
anyagok olvadékba kerülésének megaka-

ban 122 M t bauxitot használtak fel, ennek 15%-a nem kohászati célt szolgált.
Ezen belül a megoszlás a következő volt:
31% tűzállóípari felhasználás

(Folytatjuk)

dályozásáról.

Eredményesen zárult a műszaki újság-

24% csiszolóanyag-ipari gyártás

írók nukleáris akadémiája. 2000. júni-

18% tűzálló cement gyártása
16% vegyianyag-előállítás

us 23-án az Országos Atomenergia Hivatal tanácstermében átadták a Műszaki
Újságírók Nukleáris Akadémiája 30 részt-

11% acélgyártás
If Industrial Minerals, 2000. jún. p. 21.

Robbant a betét a Diósgyőri Acélmű-

vevőjének az egyéves tanfolyam diplo-

máját. A tanfolyam során, melynek
szponzorai a Paksi Atomerőmű és a Magyar Atomfórum Egyesület voltak, a
résztvevők megismerkedhettek a magyar

vek ívkemencéjében. Szinte szokványosnak mondható, szerencsés kimenetelű üzemzavar történt 2000 augusztusában a DAM acélolvasztó elektrokemencéjében. A kemencében a betét adagolása
közben robbanás következett be. A kemencefalazat egy része beomlott, egy
munkás viszonylag kisebb égési sérülést
szenvedett, két graﬁtelektród eltörött. A
berendezés rongálódását - amit alig két

nek felelősségteljes munkáját Komomik
Ferenc, a Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Üjságírói Egyesületének elnö-

nap alatt kijavítottak - négymillió forintra, a termeléskiesés értékét 14-16
millió forintra becsülték az üzem ve-

ke és munkatársai vállalták. A tanfolyam
segített abban is, hogy a műszaki újságírók jobban megismerkedjenek egymással. (H. W.)

hanem az egyéb tech nológiákkal jelenleg

gazdaságosan nem feldolghozható rézés molibdénércet vagy hányókat kívánják

meire bomlott és robbant.
Hasonló robbanás történt a KÖFÉM

feldolgozni olcsón és környezetbarát
módon.
Elsõnek a Chuqicamata divízió Mansa
bányájában indítják az eljárást, ahol 20
kt/év rezet akarnak termelni. Később

egyik alumíniumolvasztó kemencéjének
nagyjavítás utáni felfűtésekor 1994 novemberében és decemberében. A robbanást ott is a víz bomlása okozta, bár a
szakértői vizsgálat nem tisztázta, hogy a

majd külföldön is értékesítik az eljárást.
If Mining Magazine, 2000 szept. p. 141.

döngölt kemencebélés, vagy a (talán
kellő előszárítás nélkül) beadagolt alu-

. rëmızaııäzzzı

kezően leghatékonyabb létesítményeik,
ilyen környezetben hosszú távon nem
tudnak majd versenyben maradni.
A következmény: bár a sajtolt termé-

hozó árszerkezetet. Azok a cégek, ame-

zetői. A sajtó közlése szen'nt egy vízzel
teli (?) bojler került a betéttel a kemencébe. A víz a nagy hőben hirtelen ele-

3

lyeknek nincsenek meg a legfejlettebb,
legjobban automatizált és ebből követ-

nukleáris munkaterület problémáival.
Meglátogattak hazai és külföldi intézmé-

nyeket, igy a paksi és a mohi atomerőművet, a Nemzetközi Atomenergia-

ügynökséget stb. A tanfolyam rendezésé-

Az acél jelentős versenytársa az alumíniumnak. A Thyssen Krupp Stahl az

ULSAB fejlesztési program keretében új,
olcsóbb, könnyű, nagy szilárdságú, jól
alakítható acélfajtát fejlesztett ki, hogy
felvegye a versenyt az alumíniummal,

amely egyre nagyobb hányadot nyer el a
gépkocsiiparban. Több vállalat jelentõsen
növeli gyártott járművei aluminiumhányadát (Audi A2, VW Lupo, Lincoln LS).

RIESZ FERENC

Makyoh-topográfia: egy egyszeru es hatékony eszköz
tükörjellegű felületek simaságának vizsgálatára
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A mikroelektronikai ipar az integrált
áramkörök és alkatrészek alapanyagául
tökéletesen sima, tükrös felületű, hibamentes félvezető egykıistályszeleteket
igényel [1]; az ideális síktól való legkisebb eltérés is már megnehezíti, vagy ép-
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sík szelet meggörbülését, vetemedését. A
síkjelleg vizsgálata
ezért - mind a sze-

pen lehetetlenné teszi a szelet további

letgyártók, mind a
felhasználók oldalán - kulcsfontosságú.
Megfelelő
vizsgálati eljárás
birtokában még a
felhasználás előtt
lehet válogatni a

áramkörök kihozatalát. Ilyen hibák gyak-

Dr. Riesz Ferenc 1989-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen, azóta az MTA Mûˇszaki Fizi-

kai Kutatóintézetében, illetve a jogutód
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben dolgozik, jelenleg mint tudományos főmunkatárs. Szakterülete a félvezető eszközök és anyagok ﬁzikája és
technológiája. Kandidátusi értekezését
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körök gyártásánál alkalmazott technológiai lépés (hőkezelés, rétegleválasztás,
ábrakialakítás) is okozhatja az eredetileg

megmunkálását, vagy rontja a gyártott
ran keletkezhetnek a kristályh úzás vagy a
szeletgyártás egyes lépései (vágás, polírozás) során. Számos, az integrált áram-
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szeleteket,

egyes precíziós mechanikai alkatrészekkel, valamint az információs technikában
használt optikai és mágneses lemezekkel
kapcsolatban. Az érintésmentesség követelményét leginkább az optikai eljárások

elégítik ki; a gyakorlatban elterjedten alkalmazzák az interferometrián alapuló
különféle eljárásokat.
Az 1970-es évek végén új, érdekes elvű vizsgálati módszer jelent meg: a Mak-

képintenzitás

ı-?_z--ı-9"'-ˇ-ˇ

defókuszálás fókuszálás

ezzel

számos felesleges,
drága technológiai
lépést megtakarít-

va. Előnyös, ha a
vizsgálati módszer
gyorsan ad eredményt, és a vizsgálat a felület éri ntése nélkül történik.

1994-ben védte meg, témája a félvezető
heteroepitaxiális szerkezetek szerkezeti Nemcsak a mikrotulajdonságainak vizsgálata volt. Fő kuta- elektronikai ipar
tási területe jelenleg a Makyoh-topográ- igényli a tükörjelﬁa. Vendégkutatóként dolgozott a Linzi

legű felületek vizs-

Egyetemen, a Tamperei Műszaki Egyetemen és a pánnai MASPEC intézetben.

gálatát; hasonló
követelményekkel

Mintegy 30 folyőiratcikk és 60 konferencia-előadás szerzője illetve társszerzóje.

találkozunk az optikai
elemeknél,
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1. ábra. A képalkotás vázlatos ábráz

-
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telményeinek: beszámoltak már 0,5
mm
távolságon
0,05 um mély felü-
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„
yoh-topográﬁa [2]. A „Makyoh" japán

szó, jelentése: varázstükör, és egy ősi
eredetű, szakrális felhasználású tükröt
jelent. A bronzból készült tükör különös,
„mágikus” tulajdonsággal rendelkezik: a
ránézésre közönségesnek látszó tükör, ha
a felületére párhuzamos fénysugár (pl.
egy résen bevilágító napfény) esik, valamilyen ábrát vetit egy távoli (néhány
méter távolságban lévő) felületre [3]. A

tükör hátoldalán domborműszerü ábra pl. egy Buddha-kép - található, amely
megfelel a kivetitett képnek, ezzel mintegy az átlátszóság illúzióját keltve. A je-

lenségért a tükröző felület szabad szemmel nem látható mikrodeformãciói fele-

lősek, amelyeket a hátoldal megmunkálása okoz. A képalkotás lényege pontosabban a következő: a felületre kollimált

és homogén eloszlású fénynyaláb esik.
Ha 6 felület tökéletesen sik, a felülettől
távolabb eső ernyőn egy egyenletes
fényeloszlású folt jelenik meg. Ha azon-

ban a felületen egyenetlenségek láthatók, ezek a visszaverődő fénysugár párhuzamosságát, és így intenzitáseloszlá-

lületelem nek két - egymásra merőleges -

fókuszvonala van, és ezek a felülettől
1/(2Cmin) és 1/(2Cmz×) távolságra van nak

tek gyártási - vã-

[8]. Cmz× és Cmin rendre a maximális és

gási, polirozási -

minimális főgörbületek, amelyek h(r)-ből

hibáinak elemzése
[4, 5]. Makyoh elvü vizsgálóberendezés kereskedelmi forgalomban is
kapható.
Célunk az MTA
Mûszaki
Fizikai
és Anyagtudomá-

számithatók. A minta felületeleme, dAz
oldalait egységnyinek választva dAf megfelelő oldalai egyszerü geometriai meg-

nyi Kutatóintézetében (MFA)la témában folyó kutatás ismertetése: a képalkotás geometriai optikai modelljének leirását követően pedig

gyakorlati példákon mutatjuk be az eljárás alkalmazását.
A kezdeti eredményektől a hazai szak-

sajtóban már beszámoltunk [6].
A képalkotás geometriai optikai
modellje és főbb tulajdonságai
A képalkotás geometriai optikai modellje
a következőképpen vázolható fel [7]. Vegyünk egy közelitőleg sik mintafelületet
és a mintával párhozamos sikú, attól L
távolságban elhelyezkedő ernyőt (2. ábra). Essen a mintára merőlegesen egy

homogén eloszlású fénynyaláb. A mintafelület egy adott r helyvektorú pontjáról
visszaverődő fénysugár essen az ernyő
f(r) pontjába. Kis beesési szögek esetén

f(r) a visszaverődés törvénye alapján felírható a következőképpen:
f(r) - r- ZL grad h(r).

reflexiós tényező. A kis beesési szög miatt a nem merőleges beesésből eredő tényezők elhanyagolhatóak. Most válaszszuk ,meg koordináta-rendszerünket úgy,
hogy a tengelyei a reflektáló felületelem
főgörbületeinek tengelyeivel essenek
egybe. Ismert az optikából, hogy egy fe-

(1)

Itt h(r) a felületi domborzatot jelöli.
Az ernyő f(r) pontjának besugárzottsága,

fontolások alapján |1-2LCmin| illetve |12LCmz×| lesznek (2. ábra). Ebből már

egyenesen következik, hogy a keresett
intenzitás:

_

I

P

_

(Ü |(ı-2Lc„,.„)(1-2Lc„.,.,,)|

(2)

Összegezve, az (1) egyenlet adja meg
a minta egy adott pontja képének a helyét az ernyőn, és a (2) egyenlet adja

meg a képpont intenzitását. Így bármely
tetszőleges felület Makyoh-képe előállítható L ismeretében.
A fenti egyenletekből következik,
hogy kis |L| mellett a mintafelület egy
adott pontja és a pont képe közel lesz

egymáshoz (a mintát és az ernyőt azonos
síkba képzelve), és a képkontraszt fő
összetevőjét a felület reﬂexiós tényezőjének az inhomogenitása adja. Növekvő
|L| megnöveli a pont és a képe közti távolságot és a kép kontrasztját is, el-

nyomva a felület egyenetlen reﬂexiójából eredő kontraszt-összetevőt. A leg-

kedvezőbb beállitás tehát |L|-nek abban
a közepes tartományában van, amelyik
elegendően nagy kontrasztot eredményez a megbizható megﬁgyeléshez,
ugyanakkor a felületi struktúra integritása is megőrződik a képen.
A (2) egyenlet szerint a kép egy pont-

jában a besugárzottság végtelen, ha L (2Cmi„)'1 vagy L - (2Cmz×)'1. Ezen végtelen besugárzottságú pontok mértani helye az ún. kausztikus görbe (gyújtógörbe). Megmutatható, hogy ha a leképezés

sát megzavarják, és az ernyőn a felületi
topográfiát valamilyen módon viszatük-

vagyis az észlelt képintenzitás, I(f) a

röző kép jelenik meg (1. ábra). Az elv alkalmas tükrös félvezető felületek topog-

következőképpen adható meg. Egy adott,
inﬁnitezimálisan kis keresztmetszetü

ráﬁájának vizsgálatára is. A gyakorlatban

fénysugár adott pontjában mért sugáráram a fénysugár keresztmetszetével for-

kor két, egymást át nem fedő tartomány
képe szintén nem fed át; a mintafelület

ditottan arányos. Így I(f) - p|dAf/dAf|,
ahol dAf és dAf rendre a felületről vissza-

topológiája megőrződik a képen, vagyis

verődő fénysugár keresztmetszete a minta és az ernyő sikjában és p a felületi

az előnyös.

ezt az egyszerü alapelrendezést vetítő-

lencsével ellátott pontszerû fényforrással
és kamerával egészítik ki [2]. Alkalmas
elrendezés esetén a módszer érzékenysége megfelel a félvezetőipar szigorú köve-
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megvilágitó sugáráramra normálva a
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a nem kausztikus tartományban van, ak-

a nem kausztikus leképezési tartomány
A kausztikus leképezésnek más hátrá-

nyos tulajdonságai is vannak: a nagy
kontraszt megnehezíti a kép érzékelését
(pl. az optikai elemek belső falairól ere-

dő káros renﬂexiók jelenhetnek meg),
valamint interferencia- és diffrakciós hatások léphetnek fel, megnövelve a kép
komplexitását.
Ki kell emelnünk az L paraméter fontos szerepét. Adott felület esetén a képalkotást L határozza meg, annak helyes
megválasztása tehát kulcsfontosságú. L
változtatásával kényelmesen beállítható
a kívánt, mintának megfelelő érzékeny-

ség. Kutatási környezetben, ismeretlen
tulajdonságú minta esetén célszerû egy
sorozatfelvételt készíteni különböző L
beállítások mellett (illetve L-t folyamatosan változtatva figyelni a képet), és L
megfelelő értékét és előjelét tapasztalati úton meghatározni. Így a felületi reflexió egyenetlenségéből eredő kontraszt

í

is különválasztható (L - 0 esetén ugyanis a felületi reflexió térképét kapjuk). Az

is elképzelhető, hogy a minta különböző
felületrészeihez különböző beállítások
szükségesek. Gyártási környezetben, már
bejáratott technológia minősítése esetén általában elég egyetlen - előzőleg
kísérletileg meghatározott - L beállítást

alkalmazni.

E

Kísérleti elrendezés
Az MFA-ban épített Makyoh-berendezés

(3. ábra) fényforrása egy optikai szál-
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a vizsgált
mınta \,_
allıthato asztalka

és felfogóernyőt alkalmazó megoldással

csonkkal ellátott
820 nm hullámhosszon fényt kibocsátó
LED,
amely 50 um átmérőjű - gyakorlatilag pontszerú' fényfoltot biztosít
[6, 9]. A minta fölött egy nagy átmérőjű, 500 mm
fókusztávolságú
gyüjtőlencse helyezkedik el, ez

sával (negatív L azt jelenti, hogy a megﬁgyelt képsík a minta síkja alatt helyezkedik el).
A képet egy 800 x 600 pixel felbontású fekete-fehér CCD kamera jeleníti meg.
Személyi
számítógépbe
illesztett
8 bites képdigitalizáló kártya és képfeldolgozó szoftver biztosítja a képek kvan-

kollimátorként

titatív kiértékelését.

szolgál a pontszerû' fényforrás számára, és eltolja a
kamera tárgysíkját. Az elrendezés
így ekvivalens az
eredeti, párhuzamos megvilágitást

A számítógép helyi hálózatba csatlakozik, így a képi állományok más gépről
is elérhetőek. A képek emellett monitoron is megjeleníthetők, és képmagnón
rögzíthetők. A berendezést az MFA-ban

[10]. A maximális mintaátmérőt a lencse
átmérője 80 mm-re korlátozza. L értéke
kb. 400- 750 mm között változtatható a
kamera objektívjének távolság-beállítá-

sával és különféle közgyûrûk alkalmazá-

gyakran használjuk félvezető hordozók
válogatására és a különböző technológiai
eljárások okozta görbületek mérésére.

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus
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esetleges alacsony - a membrán vastagságától függő -« reflexiója (a membránok
anyaga legtöbbször átlátszó Si02 vagy

SiN réteg).
A vizsgált membránok négyzet alakúak, 1, 2, 4, 6, 8 és 10 mm élhosszúság-

gal [11]. A kiinduló Si-szelet mindkét
oldalára 2 um vastag SiN-réteget választottak le kémiai gőzfázisú eljárással. A
kétoldali leválasztás célja, a szeletnek a
rétegben lévő feszültség okozta deformációjának kiküszöbölése. A szelet anyagának eltávolítása a hátoldalon lévő ré-

tegbe mart ablakon keresztül történt kémiai marással. A membránok Makyoh-képei (5. ábra) párna alakúak. Ez arra utal,
hogy a membránok domborúak, és a

membránok szélének hajlásszöge nagyobb az élek közepénél, mint a csúcsok-

hoz közel. Ugyanakkor a hordozó membránokhoz közeli része is deformált, amit

a membránok képének hordó formájú

l

szegélye mutat. A deformáció jellegét a
6. ábra mutatja vázlatosan. A deformáció
mértékét jól jellemző paraméter a membAlkalmazási példák

mechanika [1]. A mikromechanika lénye-

A következőkben olyan példákat mutatunk be, amelyek - gyakorlati fontossá-

ge mechanikai szerkezetek létrehozása
mikroelektronikai technológiákkal, a

guk mellett - alkalmasak a leképezés
főbb vonásainak az illusztrálására is.
A 4. ábra egy áramköri ábrákat tartalmazó Si-szelet Makyoh-képeit mutatja

míkroelektronikában használatos anyagokból. A mikromechanikai szerkezetek
egyik alapeleme a membrán. Membránok
készítésénél valamilyen (dielektrik vagy
félvezető) réteggel fedett hordozóból indulnak ki, és a hordozót a membrán tervezett felülete mentén szelektív (a
membrán anyagát nem oldó) marószerrel
eltávolítják. A membránok deformációjá-

különböző L beállítások mellett. Megﬁgyelhető, hogy nagyobb |L| esetén a kép
struktúráltabb, nagyobb a kontraszt, és
az áramkörök alkotta négyzetrács képe is
erősebben torzul. A negatív L-lel készült
képek (b), (c) és (d) szemléletesen mu-

tatják egy kausztikus görbe kialakulását
a szelet jobb felső negyedében. A (b) ábrán egy ferde világos vonal ﬁgyelhető
meg, ez a (c) ábrán már élesebb, míg a
(d) ábra világosan mutatja a vonal felhasadását és zárt görbévé alakulását (két

fekete ponttal jelöltük a vonalak felhasadt részeinek a közös végpontjait). A
pozitív L mellett készült (e) és (f) képeken a megfelelő helyen sötét sáv van.
Ezek alapján megállapítható, hogy a jelenséget a felület egy vonalszerú' ki emel-

kedése okozza. A szelet szélei felfelé
görbültek, amint azt a negatív L-lel ké-

szült képek [(b), (c) és (d)] erősödő kiszélesedése és a pozizív L mellett készült
képeken [(e) és (f)] a fényes szegély mutatja.
A mikroelektronikai technológia egyik

nak vizsgálata különösen fontos, mert a
deformáció többnyire valamilyen belső
feszültség jele, amely rontja a megbízhatóságot, és további technológiai problémákat is fölvet. A Makyoh-topográﬁa éppen érintésmentessége miatt alkalmas,
különösen a mechanikailag érzékeny
membránok vizsgálatára. A membránok
vizsgálatát megnehezítheti a membrán

_`-_

pekből kiszámítható, ha feltesszük, hogy
a membránok keresztmetszete körív
[11]. A membránok élei képének a párnaszerú' ,,behorpadása" ugyanis az (1)

egyenlet alapján az él hajlási szögével
arányos. Így h értékére rendre 0,8 um,
1,8 um, 2,8 um, 6,5 |.ım értékeket kapunk a 4 mm, 6 mm, 8 mm és 10 mm élhosszúságú membránokra. Az 1 és 2 mm-

es membránok esetében a membránok
szélén fellépő diffrakciós hatások lehetetlenné tették a kvantitatív vizsgálatot.
A deformáció oka a SiN-rétegben levő rugalmas feszültségnek a hordozó eltávolítását követő relaxációja. Mind a membrán, mind a hordozó a négyzet éleinek
közepén képes a legnagyobb deformációra; a csúcsoknál a hordozó ,,megfogó"
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hatása erősebb. Az eredmények pontosabb, kvantitatív magyarázata csak a
rendszer numerikus kontinuummechani-

Köszönetnyilvánítás
A szerző ezúton is köszöni dr. Makai Jánosnak, dr. Szabó Jánosnak és Eördögh

kai modellezése útján lenne lehetséges.

Imrének a berendezés megépítését. Dr.
Szentpáli Bélát és dr. Pődör Bálintot számos diszkusszióért és egyéb irányú tá-

Összefoglalás
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Most már körvonalazható a Makyoh-topográﬁa helye a többi felülettopográﬁai
vizsgálati módszer között. Az eljárás
érintésmentessége és gyorsasága óriási
előny a tapintótüs mérésekkel szemben.
Így inkább az egyéb optikai - elsősorban
interferometriai - eljárásokkal való
összehasonlítás jöhet szóba. Az interfe-

rometriai eljárások érzékenysége nagy,
viszont az interferogramok értelmezése
nem mindig egyértelmû, pl. egy sík felületen lévő, azonos geometriájú kiemelkedés és bemélyedés képe azonos. További
hátrány az - érzékenységéből következő
- kis dinamikus tartomány. A Mayoh-to-

pográﬁa érzékenysége viszont L változtatásával kényelmesen, szinte tetszés
szerint szabályozható. A Mayoh-topográﬁa további előnyei rendkívüli egyszerû-

sége, olcsósága és az, hogy nem igényel
pontos beállítást. A legnagyobb hátrány
a kvantitatív értelmezés korlátozottsága.
Így a Makyoh elsősorban félkvantitatív,
összehasonlító vizsgálatokra a legalkalmasabb. További kutatásaink ezért elsősorban a kvantitatív kiértékelés lehetőségeinek felkutatására irányulnak.

mogatásáért, Dücső Csabát a membránszerkezet elkészítéséért illeti köszönet.
A munka a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával (F 25224 sz.
szerződés) készült.

shole sample Optical reflection, J.
Cryst. Growth 126, 1993, 70. o.

[6] Szabó J. - Makai J.: Tükörjellegú' felületek vizsgálata Makyoh módszerrel, Elektronikai technológia, mikrotechnika, 32. 1993, 15. o.
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Cıystallography and Material Science
M. I. Petrescu - M. Calin - M. Petrescu:
Cıystallography and Material Science of
Nonmetallic and Special Metallic Mate-

anyag körforgás új folyamatait a tudomány és a technika területein.
A második - legnagyobb - fejezet a

miák, szervetlen üvegek és csiszolóanyagok ismertetésével.
A könyv harmadik fejezete a polimer

rials

kristályos és amorf kerámiai anyagokról

anyagokat tárgyalja. Ezen belül a vegyi

(Ed. Dept. of Engineering Sciences,
Polytechnik University of Bucharest,
Romania)

szól és tárgyalja az atomok közötti kötéseket, az atomkoordinációt a kerámiákban, a különböző vegyülettípusok kristályrácsait és a láncszerkezetú, valami nt
a lemezszerkezetú' szilikátokat. Erre alapozva a fontosabb szilikáttípusok osztályozását és leírását közli, majd kitér a
szerkezeti hibákra és a kerámiai anyagoknál a kristálytani elváltozások hatásaira.
A fejezet másik része a hagyományos
kerámiák és tűzálló anyagok kristálytani
alapon való vizsgálatait és tulajdonságait összegzi, kiegészítve a szénalapú kerá-

összetétel és a polimerizációs fok, illetve
a makromolekuláris lánc eltolódásai mellett ismerteti a polimerek kristályoso-

A Bukaresti Műszaki Egyetem Mérnöki tudományok osztályának kiadásában jelent

meg a 263 oldal terjedelmű és sok irodalmi hivatkozást tartalmazó fenti című kötet. Az öt fejezetre tagolódó munka első
részében a hagyományos anyagokat és a
,,továbbfejlesztett” anyagok viselkedését

ismerteti. Emellett a nemfémes és a különleges fémek krisztallográﬁáját és a
különleges alkalmazásra való anyagok

tulajdonságait tárgyalja, bemutatva az

dását, a kristályos polimerek orientációját, ezek hő- és vegyi stabilitását és a
polimerek, valamint a lágyítók tulajdon-

ságait.
A negyedik fejezetben a kompozit

anyagok ismertetését találja meg az olvasó. A kompozitok osztályozása után a
részecskékkel erősített és a szálerősítésű
kompozitokat, azok mechanizmusát, a

méret befolyását, valamint a szálfázis és
mátrix-fázis tulajdonságait tárgyalja. Kü-

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

lön rész foglalkozik a makrokompozitok
szerkezeti tulajdonságaival és a bevonat
készítésével.
Végül az ötödik fejezet a különleges
anyagokról, mint amorf, nanokristályos,

ki ezt a részt. A nanokristályok és kvázi-

hőre keményedő, illetve képlékennyé vá-

kristályos anyagokat átfogóan tárgyalja
és emellett külön foglalkozik a kvázikristályok krisztallográfiájával, illetve az

ló polimerek tulajdonságainak táblázata-

amorf ötvözetek szerkezetével.
A munkát lezáró függelékek a fémüvegek mechanikai tulajdonságainak, néhány amorf ötvözet statikus mágneses

kvázikristályos anyagokról szól. A metastabil szerkezetek és a gyors szilárdítási
eljárás (gyors hűtés) ismertetése után az
amorf fémanyagok gyakorlati technikájá-

tulajdonságának, bizonyos színesfémek

ra, az üvegesedésre tér ki és rámutat az
amorfosodás kritériumaira. A fémüvegek
osztályozása és tulajdonságai egészítik

és ötvözeteik, valamint a vas csoportbeli fémek és ötvözeteik összehasonlított
tulajdonságainak, továbbá kerámiák és

it tartalmazzák.

A könyv igen tömören és sokábrával
mutatja be a tárgyalt témaköröket és
kristálytani magyarázatot ad ar különbö-

ző anyagok tulajdonságaira és viselkedésére. Mindazok számára hasznos ismereteket tartalmaz, akik a korszerű anyagokkal, különleges fémes anyagokkal foglalkoznak akár kutatói, akár felhasználói
szinten.
Ezz -ok-

MűszAKI-GAZDASÁGI HÍREK
A szinezés gyengiti a mííanyagot. A
Kaiserslauterni Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan eszközt, amellyel ellen-

őrizni lehet az üvegszálak törési szilárdságát. A mérés során a szálakat - melyek
hosszúsága meghaladja a tized centimétert - egy rés elé helyezik, majd egy tű
segítségével behajlítják ezeket a résbe.
A szálak eltöréséhez szükséges erőt mérik, a mérési eredményt egy számítógép
segítségével diagram formájában jelenítik meg. A kutatók így akarják az üvegszállal erősített műanyagokat vizsgálni.
Ezek a műanyagok, a kedvező mechanikai tulajdonságaik miatt, széles körben
elterjedtek. Azonban a műanyagok szi ne-

zése legtöbbször drasztikus stabilitás-

csomókat 55 aranyatomból szabályos
módon létrehozni. Az ilyen módon elren-

dezett atomok, mint egyelektron-tároló,
a számítógépekbe beépíthetők.
Minél kisebbek ezek az aranyból készült csomók, annál inkább úgy viselkednek, mint elektromos tárolók. Képesek
egyetlen elektront felvenni és olyan sokáig tárolni, míg azt egy elektromos fe-

szültség ki nem szívja. Ezek a molekuláris kapcsolók ideális várományosai már
szobahőmérsékleten is problémamentesen működnek.
_
Az aranygolyócskák nem egymáshoz
tapadva képeznek nagyobb egységet, hanem mindegyiket külön-külön egy vékony műanyag burok veszi körül. Ez a bu-

vesztést eredményez. Ezért a kemény

rok hálós savmolekulákból áll, és elektro-

festékpígmentek felelősek, amelyek az
üvegszálat károsítják. A kutatók vizsgá-

mos szigetelőként viselkedik.
I? http://www.morgenwelt.de

latai szerint, a szinezés miatt az üveg-

szálak szilárdsága akár 35%-ig csökkenhet. A kutatók, az általuk kifejlesztett
módszerrel megbízhatóbb színezőanyagok kifejlesztésében kívánnak segíteni.
If http://www. morgenwelt. de
Az arany gyorsabbá teszi a számítógépet. Nemsokára a számítógépek legkisebb elemei az aranyatomok lehetnek. Az
Essení Egyetem vegyészeinek sikerült
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hatók a golyó formájú molekulák.
2000 márciusában Kirchbergben (Tirol) 180 fullerénszakértő találkozott. EUszervezésben egy éve új európai csoport
dolgozik ezen a területen. ,,Az alapkuta-

tás végérvényesen lezáródott" - jelentette ki Kuzmany professzor, a FULROP
nevű kutatói projekt vezetője és koordinátora.
Újabban a molekula sokoldalú alkalmazhatóságán dolgoznak. A Linzi Egyetemen elkészült az első fullerénnel bevont napelem prototípusa. Ez a szolárcella hatékonyabb a korábbiaknál, hártyavékony, és ezen felül olcsó és nagy
felülettel előállítható. Hamarosan mint
láthatatlan áramszolgáltató kerülhet ablakokra és egyéb helyekre.

Más kutatók az optikai tulajdonságait
használják ki a molekuláknak. Így már
tesztelik az új típusú képernyőket és

display-ket, és védőszemüvegek elsötétítőjét. A szupravezető technikában is tervezik kiváló elektromos tulajdonságait kihasználni, valamint mechanikai tulajdonságaira alapozva golyóálló mellényt és
szerszámbevonatot egyaránt tenıeznek.
Q http://www.salzburg.co.at
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Anyagtudományi és Technológiai Intézet
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Az anyagtudomány kedvence, a fullerének. Százszor keményebb, mint az
acél, kopásállóbb, mint a gyémánt, kiváló elektromos vezető, ráadásul előállítása is olcsó. A fullerén - a graﬁt és a gyémánt mellett - a karbon harmadik megjelenési formája. Szokatlan tulajdonságait a molekula különleges formájának
köszönheti. Úgy néz ki, mint egy futballlabda, hatszögletű síkokkal határolt.

A fullerént egészen egyszerűen úgy állítják elő, hogy elégetnek egy szénelektródát, és a visszamaradó koromban talál-

mo-
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Egyesületünk választmányának ülései
A 2000/3, ülés, Székesfehérvár
Egyesületünk választmánya 2000. június
1-jén az Alcoa-Köfém Művelődési Házában tartotta idei harmadik ülését. Az

ülés előtt a választmányi tagok meglátogatták a Magyar Alumíniumipari Múzeumot.
Napirend
1. Az Alcoa-Köfém rövid bemutatása
Előadó: Phil Collins, az Alcoa-Köfém
vezérigazgatója, az Alcoa-Europa
alelnöke
g
2. A MAL Rt. jelene és jövője
Előadó: Dr. Tolnay Lajos, a MAL Rt.

elnöke

S

3. A fém kohászati szakosztály székesfehérvári helyi szervezetének beszámolója
Előadó: Csömöz Ferenc, a helyi szervezet elnöke
4. Az 1999. évi mérlegbeszámoló és zárójelentések jóváhagyása, valamint
pénzügyi állapotjelentés
Előadó: Schmidt György ügyvezető
igazgató, felkért hozzászóló: dr. Ga: gyi Pálﬁj/ András, az e.b. elnöke
5. Kitüntetési javaslatok és a tiszteleti
.tagságra vonatkozó javaslatok jóváhagyása
Előadó: dr. Reményi Gábor, az érem-

bizottság vezetője

szükséges teendők összefoglalása
Előadó: dr. Tardy Pál elnök
9. Egyéb tájékoztatók, felvetések
- alapítványok beszámolója;
- előterjesztés a vállalkozási tevékenység komplex megújítására;
- a 88. küldöttgyűlés 6. és 9. határozatának végrehajtási helyzete
Dr. Tardy Pál elnök az ülést megnyitotta,
megállapitotta, hogy a Választmány határozatképes, majd a napirendet egyhangúlag elfogadták.
Phil Collins cégismertetőjében bemutatta az Alcoa szerepét a világban és a
magyar nemzetgazdaságban. Ismertette
a termelési, gazdasági és létszámadatokat, illetve a cég eredményeit. Végül elmondta, hogy a magyar mérnökök Európában is megállják helyüket.
Csömöz Ferenc a helyi szervezet történetét ismertette, és beszámolt a jelenlegi helyzetéről is.
A következő előadásban dr. Tolnay Lajos a magyar alumíniumipar jelenéről és
jövőjéről beszélt. Elmondta, hogy a MAL
Rt. hasonlóan sikeres cég, mint az Alcoa,
csak mások a nagyságrendek, úgy a termelésben, mint az eredményekben. Versenytársai egymásnak, de üzleti kapcso-

latuk is van.

tozó táblázatokat a Választmány tagjai
megkapták, ill. az ellenőrző bizottság véleményezhette.
Dr. Gagyi Pálffy András ismertette az
ellenőrző bizottság véleményét. A köz-

hasznúsági jelentést ki kell egészíteni és
a küldöttgyűlés előtt véglegesíteni kell.

A számviteli beszámoló nem ,,életszerű".
A mérleget, az eredménykimutatást és a
könywizsgálói jelentést az ellenőrző bizottság tudomásul veszi, de az egyesület
gazdálkodása veszteséges volt. A küldöttgyűlés részére olyan beszámolót kell
készíteni, amely a 2000. év első félévére
is ad információt. Az adatokat szakosztályi bontásban is be kell mutatni.
Dr. Pataki Attila javasolta, hogy a főtitkár a küldöttgyűlésre készítsen átfogó,
új gazdálkodási stratégiát, amely az ügyrendet is érinti.

Boza István könyvvizsgáló: a mérleg
és az eredménykimutatás a számviteli

törvény szerint készült, és az egyesület
vagyona annyi, amennyi le van írva. Az
e.b. véleményével nincs ellentmondásban.

Dr. Bőhm József javasolta, hogy takarékossági programot kell készíteni a
veszteség jövőbeni megszüntetésére. A

szakosztályok ﬁgyeljenek oda a gazdálkodásra

6. Tájékoztató a küldöttgyűlés előkészületeiről. Jelentés a legutóbbi választmányi ülés óta végzett ügyvezetőségi
tevékenységről

Ezt követően a 4. napirendi pontnak
megfelelően az OMBKE - közhasznú szervezetekre előírt - 1999. évi közhasznúsági jelentését és a pénzügyi állapotjelentését tárgyalta meg a Választmány.

Előadó: Kiss Csaba főtitkár
7. Tájékoztató a nagyrendezvényekről
Előadók: a szen/ező bizottságok veze-

Schmidt György ügyvezető igazgató
elmondta, hogy a független könyvvizsgálói jelentés az OMBKE 1999. évi mérlegét

vonatkozó

előterjesztésekre.

Dr. Havasi László kérte, hogy az e.b. is
adja meg időben a javaslatait.
A témához hozzászólt még Kiss Csaba,
Benkő Miklós, dr. Fazekas János, dr. Tóth
István, Dánjfy László.

8. A lapkiadás helyzete, ﬁnanszírozási

lyet az ellenőrző bizottság is megkapott.

2000/11. választmányi határozat
A Választmány a könywizsgálói jelentés és az e.b. véleménye alapján az
1999. évi eredménykimutatást és mér-

lehetőségek. Helyzetértékelés és a

A közhasznúsági jelentést és a hozzá tar-

legbeszámolót tudomásul vette. Az ez-

tői

'

elfogadó nyilatkozattal jóváhagyta, me-
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zel egy időben beterjesztetl: veszte-

ségindoklást, gazdasági beszámolót és
írásos kiegészítéseket azonban nem

fogadja el, és felszólítja a titkárságot,
hogy a szeptember 14-i ülésre a 2000.
év I. félévének feldolgozásával együtt
készítsen a jóváhagyott ,,sarokszámok" betartását igazoló pénzügyi,

felelően nagyobb teret kapnak a hozzászólások. Az előre bejelentett felszólalásokra 8-10 perc áll majd rendelkezésre.
Ugyanakkor a tisztségviselők szóbeli kiegészítései is csak 10 percig tarthatnak

majd.
Ahhoz, hogy a Összesítő jelentés időre
elkészüljön, az szükséges, hogy a szak-

gazdálkodási jelentést. Ezt az anyagot

osztályok, bizottságok jelentései szep-

- a közhasznúsági jelentéssel együtt időben juttassa el a szakosztályvezetéseknek, és az ellenőrző bizottságnak, annak érdekében, hogy mindez az
e. b. értékelésével együtt legyen meg-

tember 10-ig beérkezzenek a titkárságra.
A választmány a szeptember 14-i ülésén fogja tárgyalni a közgyűlés határozati javaslatainak tervezetét. Ehhez a szakosztályok javaslatait augusztus 31-ig kell
a titkárságra eljuttatni.
A továbbiakban az előző választmányi
ülés óta végzett ügyvezetőségi tevékenységről számolt be. Végül javasolta, hogy
a bányász-kohász-erdész találkozó szervezői határozatba foglalt dicséretben részesüljenek.

tárgyalható a szeptember 14-i ülésen.
A titkárság gondoskodjék arról, hogy a
fenti pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés és az e.b. értékelés
írásos anyagai legkésőbb szeptember
7-ig eljussanak az összes érdekelthez.
Egyhangúlag elfogadva.
A választmány a küldöttközgyűlés határozatának megfelelően gazdasági ad hoc
bizottságot hozott létre, amibe minden
szakosztály delegált egy tagot.
A bizottság vezetője:
Schmidt György
Bányászati szakosztály: Martényi Árpád
Kőolaj szakosztály:
Götz Tibor
Vaskohászati szakosztály: Horváth Ferenc
Fémkohászati szakosztály: Acsádi István
Öntészeti szakosztály:
Dózsa Sarolta
Egyetemi osztály:
nem delegál
tagot, írásban
adja meg véle-

ményét.
Az 5. napirendi pontban dr. Reményi
Gábor ismertette az érembizottság javaslatát a kitüntetettekre és a tiszteleti tagokra. A javaslatot a szakosztályoktól
beérkezett ajánlások alapján állította
össze a bizottság. Az előterjesztéshez
hozzászóltak: dr. Fazekas János, Balázs
László, dr. Lengyel Károly, Kovács Lóránd,
Podányi Tibor, Kiss Csaba. Dr. Pilissy Lajos
- jogosan - kifogásolta az egyeztetés
hiányát.
2000/12. választmányi határozat
A választmány a 2000/8. és 9. sz. határozati keretszámoknak és a szakosztályi nevesítésnek megfelelően előterjesztett érembizottsági előterjesztést
jóváhagyta.
Egy tartózkodással elfogadva.
A 6. napirendi pontban Kiss Csaba a kül-

döttgyűlés programjával kapcsolatban
elmondta, hogy a tagság igényének meg-
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2000/13. választmányi határozat
A választmány az első bányász-kohász-erdész találkozó nagyszerű megrendezéséért, sikeres megvalósításáért köszönetét és dícséretét fejezi ki
a szervezőbizottság minden tagjának,
a tapolcai helyi szervezetnek, kiemelten pedig dr. Fazekas János és dr. Pataki Attila tagtársunknak.
Egyhangúlag elfogadva.
A 7. napirendi pontban a sikeresen lezajlott bányász-kohász-erdész találkozóról
dr. Pataki Attila adott tájékoztatót. A
hagyományteremtő rendezvény gazdaságilag is jól zárult.
A soproni millenniumi rendezvény előkészületeiről dr. Bőhm József főszervező
számolt be.
A 8. pontban dr. Tardy Pál arról számolt be, hogy a három szaklapunk anyagi háttere jelenleg biztosított, a szakmai
irányítás (felelős szerkesztők) rendezett.
A felelős szerkesztők írásos beszámolóit
a választmány tagjai a helyszínen megkapták.

A témához ász Árpád, dr. Gagyi Pálffy

András, Kiss Csaba és Dallos Ferencné
szólt hozzá. Dr. Gagyi Pálffy András javasolta, hogy a lapkiadás közhasznú cél
szerinti tevékenységi körbe kerüljön.
2000/14. választmányi határozat
A választmány úgy döntött, hogy a jövő évtől kezdődően a lapkiadás ne vál-

lalkozási

tevékenységként,

hanem

közhasznú cél szerinti tevékenységként kerüljön megvalósításra.
Egyhangúlag elfogadva.
Egyebekben a vállalkozások felújítására, kezelésére Kiss Csaba tett komplex javaslatot a vállalkozói kerekasztal megbeszélésen elfogadottak alapján.

2000/15. választmányi határozat
A választmány a közhasznúsági előírások mindenkori betartása mellett, az
alapvető célkitűzések megvalósítását
lehetővé tevő anyagi források kibővítése céljából elhatározza az OMBKE
vállalkozási tevékenységének új alapokra helyezett megújítását. A követendő elv az, hogy egyrészt minden
olyan tevékenység, amelynek haszna
eddig alvállalkozóknál realizálódott.
lehetőség szerint egyesületi keretek
között valósuljon meg, másrészt pedig
megfelelően bővíteni kell a vállalkozási tevékenységi kört.
Egyhangúlag elfogadva.

Dr. Fazekas János javasolta, hogy a Bányászati Fórum pénzügyi megbízását az
OMBKE intézze.
Az alapítványokról, szótárkészítésről
szóló beszámolót a választmány elhalasztotta.
Podányi Tibor javasolta, hogy legyen
felelős zászlóőr.
A végzett bányamérnökökről minikönyv jelent meg, melyet az OMBKE-ben
vagy a Miskolci Egyetemen lehet megvásárolni.
Végül dr. Tardy Pál megköszönte az
aktív részvételt, a házigazdának pedig a
vendéglátást, s az ülést berekesztette.

A 2000/4. ülés, Parajd
Egyesületünk választmánya 2000. június
17-én a Parajdi Sóbányában tartotta idei

negyedik ülését.
A válaszmány tagjai és a velük együtt
utazó tagtársak előző este érkeztek Parajdra, ahol a vedéglátók kenyérrel, sóval
és (természetesen) szilvapálinkával fogadták őket. A fogadást még bensőségesebbé tette a Tapolcán is szép sikert aratott parajdi bányász gyermekzenekar műsora és az OMBKE tiszteletére felhangzó
bányász himnusz. A csoportot Ambrus
Zoltán bányamérnök, műszaki igazgató

köszöntötte a Parajdi Sóbánya Vállalat
nevében. Vacsora után a bátrabbak a

strand sós vizében megfürödve pihenték
ki a hosszú utazás fáradalmait.
Másnap rövid kirándulást tett a választmány Szovátára a Medve-tóhoz, a
Bucsin-tetőre, Korondra, ahol a helyi fazekasság és az erdélyi székely-magyar
népművészet remekeiben gyönyörködtek. Délután a sóbánya hatalmas sókamráinak végében kialakított ökumenikus
kápolna adott otthont a választmány
ülésének.
Napirend
1. Tájékoztató az Erdélyi Sóbányákról
Előadó: Reisz Péter vezérigazgató
2. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság helyzete

Előadó: dr. Bíró Károly, az EMT elnöke
3. Összefoglaló értékelés az OMBKE kül-

földi kapcsolatairól
Előadó: dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke
4. Beszámoló a határainkon túli magyar
kapcsolatok bizottságának tevékenységéről.
Előadó: Dánfy László bizottságvezető
Dr. Tardy Pál bevezetőjében elmondta,
hogy az első választmányi ülést tartjuk

Erdélyben, de mégis úgy érezzük, mintha
hazavártak volna.
Ezt követően Reisz Péter vezérigazgató az erdélyi sóbányák helyzetéről, jövőjéről adott tájékoztatót. A hét bányát
magába foglaló Országos Nemzeti Sótár-

lengyel bányász és kohász egyesülettel,
de több nemzetközi szervezetnek is régóta tagja vagyunk (pl. CIATF). Természetesen folyamatosan törekedtünk a kör-

saság Románia egyik jól működő cége
2 Mt/év termeléssel (kapacitásuk 4 millió tonna/év). Három termékük van: a
sólé, az ipari só és a vákuumozott só. A
társaság célja a piaci igényeknek megfelelő magas színvonalú termék előállítása. Ehhez szükséges a csomagolástechnika és a sólepárló fejlesztése, a kereskedelmi hálózat korszerűsítése, melyhez
egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő pénz.

Bíró Károly szólt hozzá, kifejtve, hogy a
közös gyökerek miatt történeti munkákban is együtt munkálkodhatnánk.
A 4. napirendben Dánfy László számolt

A második napirendi pontban dr. Bíró
Károly, az EMT elnöke adott tájékoztatót

be az OMBKE határainkon túli magyar
kapcsolatok bizottságának tevékenységé-

a társaság tevékenységéről. Ismertette a
szervezet felépítését. Elmondta, hogy a
350 tagot számláló társaságban bányászati és kohászati szakosztály alakult.
Évente 8-10 rendezvényük van, a
100-150 fős konferenciákon közel 50% a
külföldi résztvevő. A MTESZ-szel jó a kapcsolatuk. A továbbképzést ill. átképzéseket tekinti fő feladatnak, amelyekre az
anyagi hátteret döntően pályázatokból
és konferenciákból teremtik meg. Az előadásokhoz kapcsolódóan dr. Tardy Pál,
Kiss Csaba, dr. Pataki Attila, Dánfy László, Ősz Árpád, dr. Tóth István tett észrevételt, illetve tettek fel kérdéseket. A
partnerkacsolatról, az együttműködésről,
a ﬁatalok arányáról és a pénzügyi háttér
biztosításáról szóltak.
A harmadik napirendi pontban dr.
Tardy Pál tartott beszámolót az OMBKE
külföldi kapcsolatairól. Egyesületünk
hosszú ideje együttműködik például a

nyező országok szakembereivel való
együttműködésre is.

Az elhangzottakhoz Kiss Csaba és dr.

ről. A szomszéd országok szervezeteivel

egyéni kapcsolatokon keresztül jöttek
létre az együttműködések, természetesen

szakmai alapokon. Végül is ,,magyar-magyar' kapcsolatról is beszélhetnénk, mely
politikamentes. Számunkra ezért fontos a
barátság. A jó együttműködés bizonyítéka a parajdi találkozó is.
Dr. Tardy Pál apró emléket adott át a
parajdi vezetőknek, vendéglátóinknak.
Ezt követően szakmai könyveket adott át
Dánfy László, dr. Bőhm József, Kovács
Zsuzsa, Tóth János és Ősz Árpád.

Ezek után dr. Tardy Pál megköszönte
az együttműködést és a szívélyes fogad-

tatást, és ezzel a parajdi választmányi
ülés hivatalos része bezárult.
Ezt követően a választmány tagjai és a
vendégek fogadáson vettek részt, melyet

Kiss Csaba főtitkár elnöklete alatt megtartott szakestély követett.

Ez S. Gy. - F. A.

KÖSZÖNTÉS
80 éves lett
Erdősi András okl. gépészmérnök augusztus 18-án töltötte be 80. életévét
Csepelen született és ott is dolgozott
egész életében 1934-től 1979-ig. A Csepeli Acélmű hengerművében kaparó gyerekként kezdett, majd hengerész, később

előhengerész lett. 1948-ban súlyos üzemi balesetben elveszítette jobb lábát. A
Budapesti Műszaki
Egyetem Csepelre
kihelyezett esti tagozatán

1959-ben

szerzett gépészmérnöki oklevelet a melegtechnológia ágazatban.
Eközben
gyárrészlegvezető,

termelési osztályvezető, termelési főnök,
majd termelési igazgató lett. Nagy súlyt
fektetett a hengerdében a nehéz ﬁzikai

lékérem, Kiváló Véradó kitüntetések tulajdonosa.

munka megszüntetésére és a minőségi

70 éves lett

acélgyártás fejlesztésére. Részt vett a
szűkített tűrésű hengerelt acélok kialakításában, a periodikus betonacélok hengerlésének bevezetésében, a golyóscsapágyacélok hengerlésének megvalósításában. Jelentős feladatot vállalt a huzalhengerlés fejlesztésében, korszerűsítésében.

Az OMBKE-nek 1962 óta, a Szervezési
és Vezetési Tudományos Társaságnak
1978 óta tagja.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Dolgozó (13-szor), Szocialista Hazáért Érdemérem, Felszabadulási

Emlékérem, Kohászati Felszabadulási Em-

Id. Csoma Sándor öntőipari technikus,
fémöntő mester június 29-én ünnepelte
70. születésnapját.
Egy kis községben, Peregen született,

általános iskoláit is itt végezte.
Fiatal kora óta érdekelte

az

öntő

szakma, két nagybátyja is öntő volt.
Ennek ellenére családi okok miatt -

az öntő szakmával
csak 1952-ben kez-

dett ísmerked ni. A
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minőségi bronzöntödében mint kézi formázó kezdett dolgozni. 1958-ban szak-

munkás vizsgát tett öntő szakmából.
1959-ben munkahelyet változtatott, ekkor került egy alumíniumöntödébe, ahol
végátvevő beosztásban dolgozott.
Időközben öntőipari technikusi oklevelet szerzett. Az átszervezések miatt
1962. január 1-jétől a Járműfelszerelési
Gyárhoz került, ahol technológusként
dolgozott. Ezt követően a Kismotor és
Gépgyárban dolgozott szintén technológusként. 1965-ben fémöntő mestervizsgát tett. 1966-tól kisiparosként dolgozott, majd később a ﬁaival együtt alapított egy kft-t, amelyben ma is dolgozik.
A cég fémöntéssel és autókarosszéria-javítással foglalkozik.
Bízik benne, hogy ﬁai az öntő szakmát
a jövőben is gyakorolni fogják, így hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a szép, de saj-

foglalkozású aspiránsa, tudományos
munkatársa, osztályvezetője, végül kutatásszervezési főmérnöke. A Vaskut elle-

hetetlenülésével - az 1990. évi nyugdí-

volt a Vaskut fémtani-anyagszerkezetta-

ni kutatólaboratóriumának megszervezésében. Iskolateremtő eredményességgel
vont be a munkájába kiváló képességű
pályakezdőket. Következetesen szorgalmazta az országban meglévő szellemi ka-

jazásáig - a Miskolci Egyetem Műszerközpontjának ügy- H
vezető igazgatója.
Nyugdíjasként még
három évig ügyvezetője a Soproni
Egyetem újonnan
létrehozott Innovációs Irodájának.
A felsőoktatásban egyetemi hallgató kora óta tevékenykedett. 1949-től a
soproni egyetemi kar Fizikai Tanszékének
demonstrátora. Oktatott a BME-n, a Mérnöktovábbképző Intézet keretei között,
főként azonban a mai Miskolci Egyetem
Fémtani Tanszékén. Egy szemeszteren át
vendégtanára volt a Freibergi Bányászati
Akadémiának (1972), a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként dolgozott a
Bécsi Műszaki Egyetem Alkalmazott Fizikai Tanszékén (1972-73).
1970-től évtizedeken át tagja, tiszt-

ti irányítása (1979-1986).
Rendszeresen tartott előadásokat hazai és nemzetközi, szakmai rendezvénye-

tatója, 13 éven át vezetője volt, jelenleg

ségviselője volt a Magyar Tudományos

ken. Öt egyetemi jegyzete, és több mint

nyugdíjas egyetemi docens, a tanszék
oktatási és kutatási tevékenységében
aktívan részt vesz. Egyetemi doktori cimet 1972-ben, a

Akadémia különböző bizottságainak.
Részt vett a Tudományos minősítő bizottság munkájában, egy cíkluson át
tagja volt a TMB ﬁzikai és csillagászati
szakbizottságának. 1980-tól tagja és ko-

100 tudományos publikációja jelent
meg, nagyrészt külföldi folyóiratokban.
Feltalálótársa számos, köztük két űranyagtechnológiai vonatkozású szabadalomnak.
Kitüntetései: A kohászat kiváló dolgozója (1972), Akadémiai Díj (1974), Sóltz
Vilmos-emlékérem (OMBKE, 1979 ill.
1990), Munka Érdemrend ezüst fokozat
(1980), Kiváló Feltaláló, arany fokozat
(1983).

nos kihalóban lévő szakma tovább éljen.
Farkas Ottóné dr. Mayr Klára (1930)
vaskohómérnöki oklevelet szerzett a Nehézipari Műszaki Egyetemen, Miskolcon
(1954). Azóta a Tüzeléstani Tanszék ok-

műszaki tudomány
kandidátusa fokozatot
1980-ban,
PhD-címet
1997ben nyert el. Szakmaterülete tüzeléstan, ipari kemencék, kazánok és az
energiahordozók
elégetéséhez kapcsolódó környezetvédelem. Ezen témák kutatómunkáiból 5
könyvet, 20 egyetemi jegyzetet, 100 cikket, 80 konferencia előadást publikált
magyar és idegen nyelven.
Egyesületünknek 1951 óta tagja, több
ciklusban tisztségviselője volt. Tagja a
MTA és a MAB egyes szakbizottságainak.

ordinátora volt a Nemzetközi Ürkutatási

pacitások együttműködését. Fontos szerepe volt több nemzetközi együttműködés kialakításában.

Főbb, túlnyomórészt munkatársakkal
közösen elért eredményei: Új vizsgáló
módszerek és eszközök (1954-1962).
Fémtani folyamatok matematikai szimulációja: kristályosodás, homogenizálás,
átalakulás (1954-1985). Ipari gyártási
folyamatok irányításához új minősítő

módszerek, illetve folyamatkövető célprocesszoros megoldás kifejlesztése
(1960-1974). Számítógéppel segített
technológiai ten/ezéshez ipari acélismereti adatbázis létrehozása és fejlesztése
stb. - Az 1980. évi szovjet-magyar közös

űrrepülés BEALUCA űr-anyagtechnológia
programjának kezdeményezése és kezde-

doktora (1974), a Miskolci Egyetem c.

Bizottság (COSPAR) magyar nemzeti bizottságának. Részt vett OM FB- és MTESZbizottságok munkájában. Alapító tagja,
tisztségviselője volt a Magyar Innovációs
Kamarának stb.
Ma is tagja az MTA anyagtudományi és
technológiai bizottságának, a Gépipari
Tudományos Egyesületnek (GTE), az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak (ELFT).
Alapító tagja a Magyar Asztronautikai
Társaságnak (MANT).
Az OMBKE-nek 1950 óta tagja. Néhány
évig részt vett a BKL Kohászat szerkesztésében. Alapító tagja, sok évig elnöke
az anyagvizsgáló szakcsoportnak. Az annakidején nemzetközi jelentőségű, kétháromévente rendezett kohászati anyagvizsgáló napok egyik létrehozója, 1985ig egyik főszervezője.
Kutatási területe: anyagtudomány,

egyetemi tanára (1985) június 12-én töltötte be 70. életévét.

anyagtechnológia,
űr-anyagtechnika,
kutatásszervezés, ipari innovációs me-

tást végzett a Szarvasi Gépállomáson.

1952-től 1987-ig az egykori Vasipari
Kutató Intézet, illetve jogutódjának fő-

nedzsment.
Kezdettől fogva meghatározó szerepe

1960 szeptemberében visszament a

Fuchs Erik okl. kohómérnök (1952. Sopron), Dr. techn. (1963. Miskolc) a műsza-

ki tudomány kandidátusa (1962), majd
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Szántai István okl. gépészmérnök május
13-án töltötte be 70. életévét.
Pályáját 1947-ben a Csepel Művek daruüzemében (később Szerkezet és Emelőgépgyár, SZEG) kezdte, emelő és szállítógépek, ezen belül bányászati szállítórendszerek tervezése
szakterületen.

1952-től a SZEG főmérnöki teendőit látta
el. 1954 tavaszától - a Nagy Imre kormányprogramnak „
c
megfelelően - főmérnöki beosztás-

ban ipari szintű fejlesztést és irányí-

1

Csepel Művek Tervező Intézetébe, ahol
először kohászati berendezések irányító
tenrezőjeként osztályvezetői beosztásban
dolgozott.

pott megbízást a létesítmény-főmérnökség vezetésére, mely a tervezéstől az
üzembe helyezésig terjedő feladatokat
tartalmazta. 1984-es nyugdíjba vonulása

1975-től a Csepel Művek hat gyáregy-

után a Budapest és Vidéke MÉH Vállalat-

Jubiláló tagtársainknak további tevékeny
éveket, jó egészséget és sok sikert kivá-

ségének nagy fejlesztési időszakában ka-

nál méghét évig fejlesztéssel foglalko-

nunk!

zott színesfémkohászat, üveg, acélforgács és papírfeldolgozás szakterüleken.

Szakmai képzés, környezetvédelmi ismeretterjesztés,
kedélyes együttlét: dunaszigeti tudományos szakmai napok
2000-ben hetedik alkalommal rendezte
meg az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület mosonmagyaróvári

helyi szervezete a dunaszigeti tudományos szakmai napokat. A rendezvény hírét már országszerte ismerik, és szívesen
jönnek a kollégák, mert a szakmai részt
eddig minden alkalommal jól választott
és szervezett kiegészítő programok kísérték. Idén sem keltett csalódást a két főrendező, Ferencz István, a helyi szervezet
elnöke, és Csutak István titkár. A szervezés sok névtelen társadalmi munkását

szintén köszönet illeti.
A szokásos megnyitás Mosonmagyaró-

élénk vitát, hogy sor kerülhessen a program szerinti többi előadásra is. Érdekes
és szemléltető volt dr. Bakó Károly előadása az újszerű öntészeti eljárásokról,
amit nagyon jól megszerkesztett fóliákkal tett még érdekesebbé, és Ládai Balázs - ugyancsak vetített fóliákkal kísért
- beszámolója a VAW öntöde fejlesztési
munkáiról. (Reméljük, hogy az előadásokat a BKL Kohászatban is közreadhatjuk
azoknak a kollégáknak, akik nem lehettek ott a rendezvényen.)
Ezt követően részletes beszámolót
hallottunk a MOFÉM-ben folyó fejlesztőtevékenységről, és elhangzott néhány
gyártmányismeıtető előadás is.

vár város önkormányzatának dísztermében zajlott le, ahol Ferencz István köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Az ő
köszöntő szavai után Stipkovits Pál polgármester közvetlen és nagyon szellemes
beszédben üdvözölte immár ötödik alkalommal a szakmai napok résztvevőit. Röviden beszámolt a városnak a tavalyi

hagyományos szakestély volt, melynek
hivatalos részét a levezető elnök csak
nagy nehézségek árán tudta lezárni, valamikor éjféltájban. A számos jó tréfa és
felszólalás között Csurgó Lajos és Clement
Lajos cantus praesesek gondoskodtak a

konferencia óta megtörtént fontosabb

kohásznóták

eseményeiről, és jó munkát kívánt a rendezőknek és a résztvevőknek.
A szakmai rész fő előadását - most
már Dunaszigeten, gyönyörű, szúnyog-

Ezek szövegét a szervezők a tudatlanabb
résztvevők számára nyomtatásban is közreadták. Jól teljesítette a feladatát a
kontrapunktként megválasztott Kiss Csa-

mentes környezetben - dr. Mayer István,
a VITU KI főigazgatója tartotta „A Sziget-

ba is. A jó hangulatra jellemző, hogy a

Az első nap második programpontja a

megfelelő intonálásáról.

helyzetre. Az intézkedés az alsó Szigetköz kivételével helyrehozta a környeze-

nem hivatalos rész „már” na pkeltekor véget ért.
Talán sikerül jövőre a szép magyar
nyelv újraélesztése érdekében a tréfákban elhangzott szakkifejezések színvonalát kissé emelni, és az anekdoták tárgy-

tet, és biztosította a Mosoni-Duna vízel-

körét több irányba szélesíteni.

látását. Az előadás érdekességét és szín-

vonalát legjobban azzal lehetett lemérni,

A rendezvény második napján még
gazdagabb program várt a résztvevőkre.

hogy a konferencia elnöke, Ferencz Ist-

Stipkovits polgármester úr külfüldi kap-

ván nem tudott mindenkinek szót adni,

csolatai és szervezőmunkája eredményeképpen helybeli vezetővel tekinthettük

köz vízvédelme” címmel. Nagyon röviden

ismertette az előzményeket, majd kitért
a dunai fenékküszöb megépítése utáni

és kénytelen volt berekeszteni az igen

meg a dévényi várat, ahol meghallgattuk
a honfoglalás szlovák változatát, és átnéztünk Hainburg felé, ahol az osztrákok
elálltak a vízerőmű megépítésétől. Ezután a dunacsúnyi vízduzzasztó, a nagy-

dunai fenékküszöb és a gabčikovói vízerőmű megtekintése következett. Ezekről

a létesítményekről Stipkovits polgármester úr szenvedélyes ismertetése igen heves vitákat váltott ki. A vitatkozó felek -

csakúgy, mint a nagypolitikában - nem
tudták meggyőzni egymást, így a vitát

később, Dunaszigetre hazaérve néhány
korsó sörrel kellett lezárni, és a felhevült
kedélyeket lecsillapítani. A somorjai Kormorán Szálló tetőteraszáról még egy-

szer megnézhettük az átalakított Dunát
és a félbehagyott magyar erőmű tereptárgyait.
Azok, akik nem siettek haza a kirándulás után, részt vehettek az ugyancsak
hajnalig tartó baráti találkozón.
A jól sikerült rendezvénynek, néhány

tanulsága volt:
0 Csak nők közreműködésével lehet
rendezvényt szervezni, mert nélkülük
nincs, aki elvégezze a kevésbé látványos,
de fárasztó munkákat. (Köszönet a mo-

sonmagyaróvári hölgyeknek.)
0 Kirándulások, túrák lebonyolítását
csak nagyon fegyelmezetten lehet elvégezni úgy, hogy a terv minden pontja
teljesüljön. (Nem előnyösek a soron kívüli sörszünetek.)

0 Forró napsütésben nem célszerű vitatkozni. (ELsikkadnak az észérvek, senkinek nem lesz igaza.)
0 A határok szabad átjárhatósága
még nagyon messze van. (Álmodni azért
szabad.)

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

esz Harrach Walter

Kovácsművészeti kiállítás az Öntödei Múzeumban
A Magyarországi Kovácsmíves Céh augusztus 17-20. között nemzetközi kovácstalálkozót szervezett Budapesten a
Mesterségek Ünnepe alkalmából. Ezen
hét országból érkezett mesterek mellett

hazai kovácsaink is bemutatták tudásukat.
A találkozó befejeztével a résztvevők
művészi alkotásaiból időszaki kiállítás
nyílt az Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumában (Budapest II., Bem Jó-

zsef u. 20.). A kiállításon 28 tárgy hazai
művészeink, 3-3 japán és észt, 2 ﬁnn és
1-1 svéd és angol művészek munkája. A
tárgyakat több fénykép is kiegészíti, bemutatva a művészek eddigi munkásságát.
Mint különlegességet lehet kiemelni a

Hasonlóan érdekes az a svéd munka,
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amely egy viking hajót testesít meg,
amint egy hullámot ,,lovagol meg".
Lehoczky János ,,Garaboncás" cégére
talán a legszebb a modern kovácsmunkák
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Az időszaki kiállításra megjelent az
Öntödei Múzeumi Füzetek 6. számaként
Pereházy Károly: „A kovácsoltvas-művességről
című összefoglaló munkája,

elamely sok évtizedes kutatómunka alapján
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az európai kovácsm űvesség tükrében mu-

kiállított tárgyak közül azt a japán munkát, amely 5 kis egér igyekvő útját ábrázolja a (vélhetően sajtot vagy gyümölcsöt tartalmazó) tál felé.

tatja be a hazai mesterek munkásságát.
A kiállítás 2000. október végéig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta
9-16 óra között.
za -ok-
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Vaskohászattörténeti kiállításrészt avattak
a Jósvafői Tájházban
Jósvafő környékének középkori vaskohászati vonatkozásairól Vastag Gabor szamolt be a lapok egy korábbi számában
(dr. Vastag Gábor: Régi Vaskohászat Jósvafőn; BKL Kohászat, 119. évf. 3. szám,
I

I

115-118. 0.).
A millenniumi evben megrendezett 8.
jósvafői falunapok alkalmából új kiállításrésszel gyarapodott a Jósvafői Tájház
(Falumúzeum). A Vaskohászattörténeti
kiállításrészben elhelyeztek egy Trizs határában kiásott bucakemence medenceI

3%?
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részét, a település határában (Szelcepusztan) előkerült bucavasleletet, néhány fúvókát, a település Kecső-szögi területén a közelmúltban előkerült vassalakdarabokat, valamint a jellemző rudabányai vasérctipusokat.
A kiallıtas szöveges tabloi ismertetik a
település középkori vaskohászatának eddig megismert történetét, kitekintést
nyújtanak a történelmi Magyarország középkori vaskohászatára, az aknás vasolvasztó kemencék fejlődéstörténetére.
I
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A kiállítás a putnoki Gömöri Múzeum,
a Központi Kohászati Múzeum, az Öntödei Múzeum és a rudabányai Érc- és As-

ványbányászati

Múzeum

szakmai

nalai" Eisenstrasse programjának Szlovákiába átvezető pontjává váljon.
év Szablyár Péter

ﬁsztelt Olvasóink!
Az OMBKE könytăra újra használható az érdeklődők számára. Könyv-

KÖZLEMÉNY

támnkjelenleg mintegy 1500 kötettel rendelkezik' amelybe" a Bá"yá`

használásáról. A többször módosított 1996. évi CXXVI; törvény 6. §-ának

szati és Kohászati Lapok közel teljes sorozata is bennfoglaltatik. A
könyvtáf új katalógusa is dkészüjtı így lehetõség Wink a temah-kus

(3.) bekezdésében előírt kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban
adunk számot annak a Z 481 361 Ft-nak a felhasználásáról, melyről egyesületünk tagjai és szimpatizánsai az 1999. évben javunkra rendelkeztek.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a teljes összeget
alapszabályának megfelelően a magyar bányászat és kohászat Oktatási, tudományos, kutatási, műemlékvédelmi, hagyomânyãpolási feladatainak

kuteteere ie' A könyvtárban _ beeekinteere e rendelkezésre eu eze"
könyvek jegyzéke is, amelyeket szakmúzeumaink könyvtárának átadtunk Az QMBKE könyvtára az egyesületi klubhejyisëgben; gudapestı

az ország” Magyar Bá"yãSZaﬁ és K°háSzati Egyesület ˇ my" k°dy°Z'"é`
nyezett -javára felajánlott 1999. évi személyi jövedelemadó 1%-ának fel-

`

v. ka. Múzeum kõmr 3. 111. emelet (ızzpurelafanz zõ) müködik az

'"°9ˇ“'Ő*“ãS°é'd°*é”°P.' ° Bá“Yã“a“.éi '“°"ãf"'“ É“°°“'“°dãii'°'ë*

T

2000- Sleptembef 110101 0193013 32 ëfdeklõdõket 00009" hétfõ"
15-17 öfz között és minden csütörtökön 15-17 õı-3 között (ha
nincs a klub nagytermében rendezvény). Az esetleges rendezve

1
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nyekröl az OMBKE titkársága tud felvilágosítást adni (telefon: 201-

1

7337

326

Dr. Klug Ottó, a könyvtár vezetôje
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és

tárgykölcsönzési segítségével jöhetett
létre, melyet ezúton is köszönünk.
Bízunk abban, hogy a kis kiállítás
alapja lehet annak, hogy Jósvafő is a
tervezett „Európa Kultúrtörténeti Útvo-

az ezekben a szakfolyoıratokban megjelenő kozlemenyek, valamint az
előbb felsoroltakkal kapcsolatos szakmai rendezvények költségeinek
fedezésére fordította. Ezt a jelentős támogatást, ami fényesen bizonyítja
108 éves egyesületünk tagjainak az OMBKE iránt megnyilvánuló hűségét,
egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselője nevében ezúton
is köszönöm
Dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke

Bányászati és kohászati emlékek nyomában
110 résztvevő 14 előadást hallgatott
meg az útvonaltervet érintő témákról,

Ezzel a címmel tartottak
konferenciát a millenniumi rendezvényekhez
kapcsolódóan, a múzeumi világnap alkalmából,

valami nt a kultúrturizmus szervezési kérdéseiről. A konferencia alkalmából 16 települési önkormányzat, illetve múzeum
képviselője írta alá a programhoz való
csatlakozás szándéknyilatkozatát.
A MTESZ vállalta az európai kultúrtu-

május 18-án Miskolcon,
a Tudomány és Technika
Házában.

Az Európai Tanács kulturális együttműködési
tanácsa mintegy tíz évvel ezelőtt kezdeményezte a kultúrturizmus
szervezését azzal a céllal, hogy Európa kulturális arculata áttekinthető, 1
egységes képpé álljon
össze. Az európai kultúrútvonalak közé
tartozik a European Iron Trail (EIT), azaz
„A vas európai útja", amely a vasbányászat és -kohászat örökségének bemutatását, megőrzését szolgálja. Magyarország
is be kíván lépni az európai vaskultúra
útját szervező egyesületek szövetségébe,
a CEITA-ba.
Hazánk egy észak-magyarországi útvo-

rizmushoz való csatlakozás hazai koordinálását, ezen belül az OMBKE a „Bányá-

nallal csatlakozna a vas útjához. A terv
szerint a három szakaszra osztott útvonal többek között Salgótarján, Kisterenye, Recsk, Borsodnádasd, Özd,
Eger, Miskolc, Rudabánya, Jósvafő helységeket érinti, és lehetőséget nyújt arra,
hogy az útvonalhoz Szlovákia is kapcsolódjék.
A miskolci konferencián a mintegy

szati és kohászati emlékek nyomában"
program felkarolását.
A legfontosabb feladat a hazai szakmai gyűjtemények gyarapítása, látványosabbá tétele, ismertetők, reklámanyagok
készítése és a turizmus infrastruktúrájának fejlesztése. Az érintett térség idegenforgalmi koncepciójába való beépülést a Magyar Turizmus Rt. Észak-magyarországi Regionális Marketingigazgatósága teszi lehetővé.
A bányák bezárásával, a kohászati
üzemek visszafejlesztésével veszélybe

kerültek a szakmatörténeti emlékek. Ezek
megmentése és hasznosítása mindannyiunk kötelessége.
ein K. L.

Különirás - egybeirás, 3.
Az előző két részben a szókapcsolatok és
Összetételek olyan típusait tárgyaltuk,
amelyekre nézve a szabályok alól nem
voltak kivételek. Ez nem mondható el a
most következő típusra.
A műszaki nyelvben sok olyan minőségjelzős alakulat fordul elő, amelynek
első tagja -ó, -ó' képzős melléknévi ige-

név, második tagja pedig főnév.
Ezeket a kapcsolatokat különirjuk, ha
az igenév valóban végbemenő cselekvést
vagy történést jelöl: izzó vas, szennyező
anyag, maradó nyúlás, lebegtető pörkölés.

Egybeírjuk viszont a két egyszerű szóból álló alakulatot, ha a tagok jelentés
tekintetében összeforrtak, vagyis a melléknévi igenév nem cselekvést vagy folyamatot, hanem valamire való képességet, alkalmasságot, rendeltetést vagytípust fejez ki (dezoxidálóanyag, fúvógép,

formázóeljárás, állóköszörű), vagy ha a
jelzett szó az igenévben kifejezett cse-

lekvésnek valamilyen határozója (kutatóintézet, beömlőnyílás).
A fenti alapvető szabályok megvilágítására álljon itt még két példa. A javító
festés különírandó, mert az igenévben
kifejezett cselekvés (a javítás) valóban
végbemegy. A javítófesték viszont egybeírandó, mert itt az igenév a festék rendeltetését fejezi ki.
Ha a kapcsolat valamelyik tagja összetett szó, akkor az igenevet általában különírjuk a jelzett szótól: vasolvasztó kemence, óvó rendszabály, feszültségcsökkentő hőkezelés. Ha a melléknévi igenév
jelölt tárgyas viszonyba kerül egy főnév-

csapágy, fűtőellenállás, vizsgálómódszer, szerelőműhely, mérőműszer, hűtőrendszer). Mivel hatnál több szótagú, kötőjellel írjuk pl. a bemenő-ellenállást, a
kiértékelő-műszert. Példák az összetett
előtaggal való egybeírásra: előhívóoldat,
éknyomóvizsgálat.
A többszörös szókapcsolatok némelyike kétféleképpen értelmezhető, és ennek
megfelelően az írásmód is kétféle lehet.
Pl.: motorhajtóanyag (a motor hajtóanyaga), motorhajtó anyag (motort hajtó anyag). Mindkét megoldás helyes.
Máskor a kétféle írásmód a szókapcsolat jelentésbeli különbségére utal, ezért

vel, akkor az alakulat mindegyik tagját

egy adott szövegösszefüggésben csak az

különirjuk. Pl.: módosítóanyag, de: a
kristályosodást módosító anyag.
A kialakult szokást megtartva néhány
olyan kapcsolatot is egybeírunk, amelynek valamelyi k tagja összetett szó. Ilyen
utótagok: csapágy, ellenállás, módszer,
műhely, műszer, rendszer stb. (gördülő-

egyik írásmód lehet helyes. Pl.: szellőzőrendszer (szellőzők rendszere), szellőző rendszer (a rendszer szellőzik); alumíniumsajtoló szerszám (alumínium sajtolására használt szerszám), alumínium

sajtolószerszám (a szerszám alumíniumból van).
efz (k. l.)

133. évfolyam, 8. szám 0 2000. augusztus

Harsányi
Isván
(1915-zooo)

Tavaly szeptemberben a Miskolci Egyetemen
még együtt vettük át diszdiplomáinkat: ő

resztül is közreadta: a BKL hasábjain több dolgozatotepublikált. Analitikai tapasztalatait a

egyetlenként a gyémántoklevelet, mi többiek az

Színesfémipari Technikum tanárai és tanulói

aranyat. Jókedvű volt, és egészségesnek látszott. Annál megdöbbentőbb volt április elején
a telefonhír, hogy súlyos betegséggel kórházban fekszik, és menthetetlen. Ott is halt meg

hasznosíthatták a két kiadást is megért Útmutató a Kémia IV. c. tankönyvből. Társszerzóje
volt a dr. Becker En/in szerkesztette OBMKEkiadványnak, a Legújabbkori fémkohászat tör-

2000. április 18-án, életének 85. évében. 2000.

ténete c. könyvnek.

május 1 7-én vettünk tőle végső búcsút a ferencvárosi Szt. Vince-templomban, ahol hamvait a
gyászmisét követően a templom oldalkápolnájában kialakított kolumbáriumban helyezték
nyugalomra, ahová néhány hét utánfelesége is
követte.
Sopron szülötte volt (1915. május 21.). Itt
végezte összes tanulmányát: az elemi iskolát, a
bencés gimnáziumot, majd az egyetemet. Fémkohómérnöki oklevelét a M. Kir. József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Karán szerezte 1939. június 21-én. Az ő évfolyama volt az

Egyesületünknek 1943 óta volt tagja. 1972től egy cíkluson át titkára volt a fémkahászati
szakosztály nemesfém-kohászati szakcsoportjá-

ban. látogatta a szeniorok rendezvényeit, 40,
ill. 50 éves tagságát egyesületünk a z. Zorkóczy
Samu-, ill. a Sóltz Vilmos-emlékérmekkel honorálta.
Háromszor kapta meg a Kiváló Pénzügyi Dolgozó miniszteri kitüntetést (1959, 1965,

1976).
Egy személyes emlékemet szeretném Harsá-

utolsó, ahol vaskahómérnöki és fémkohómérnö-

nyi Istvánnal kapcsolatban megemlíteni, amely

ki oklevelet kaptak. Rövid ideig tanársegéd volt
a Kohógéptani Tanszékén, majd felkerült Pestre, és a Weiss Manfréd Művek hegesztóüzemében dolgozott. Ezt követően a Főkémlő Hivatalban helyezkedett el. Ennek a hivatalnok és a
Főfémjelző Hivatalnak az egyesítéséből jött létre 1955-ben a mai Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet, melynek főmérnöke lett. 1964-ben
megkapta az igazgatóhelyettesi címet, majd az
intézet igazgatója volt 1967-től 1977-es nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként évekig az Állami Pénzverő laboratórıˇumában tevékenykedett
szaktanácsadóként. Munkatársaival kidolgozta
az ipari platinaötvözetek vizsgálati eljárásait.
Tökéletesítették a nemesfémek tűzi vizsgálatának módszereit. Egyes területeken bevezették a

- mint intemrezzó - kevéssé ismert még szakmai körökben is: barátságunk 1950-ben kezdődött. 1950. május 1-jei hatállyal ugyanis egy
kormányrendelettel megszüntették a patinás
Nemesfém és Ércvizsgáló Intézetet, és beolvasztották a Fémipari Kutató Intézet Jakóby László

műszeres (spektrál) elemzést. A fémjelzés területén közreműködött az 1966-ban hatályba lépettfémjelzési törvény kidolgozásában. Számos
nemzetközi fémjelzési konferencián vett részt,
amelyek elsődleges célja az egységes európai
fémjelzési minősítési rendszer kialakítása volt.
Rendszeres kapcsolatot épített ki több európai
ország társintézményével. Eredményesen dolgazott együtt a híres német Degussa és Norddeutsche Ajfinerie cégekkel a Csepeli Fémmű
nemesiszapjának és a műtrágyagyárak katalizátorként használt platinahálóinak feldolgozásában.
Alapos szakmai tudását több csatornán ke-
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nak, majd a 70-es évek végén részt vett az
egyesület rendezvénybizottságának munkájá-

D Egyesületi Hírmondó

vezette kohászati osztág/ába, ennek önálló csoportjaként. A NÉI-nek el kellett hagynia a Széchenyi utcai laboratóriumait és irodáit. Mivel a
frissen felépült Fémkutban ezeket sehogyan
sem lehetett kialakítani, már csak a nemesfémekkel való foglalkozás biztonságtechnikai
problémái miatt sem, ezért a NÉI számára új és
elfogadható helyet kellett keresni. Jakóby László vezetésével Harsányi Istvánnal együtt hónapokig róttuk Budapest utcáit, míg meg nem találtuk a Vajdahunyad u. 30. alatti lakóépületet.
Ennek teges átalakítása és felújítása után ez
volt hosszú évekig - a mai előtt - a nemesfémesek székháza. Hónapokat töltöttem e csendes oázisban kandidátusi vizsgáimra készülve
(a zajos Fémkut heg/ett). A nemesfémesek a
mai nevükön - közel öt évi tennészetellenes állapot után - 1955-ben nyerték vissza önállóságukat, de barátságunk azóta is tartott.
Búcsúzom a magam és a kollégák nevében

fájó szívvel Pista barátomtól, a nemesfémesek
nagy öregjétől az utolsó
Jó szerencsét-tel .'

és Pilissy

Az OMBKE közhasznúsági jelentése
az 1999-es gazdasági évről
A. Számviteli beszámoló
Az 1999. évi közhasznú mérlegbeszámolót a

könyvvizsgálót elfogadó nyilatkozattal hitelesítette, a választmány a 2000. június 1-jei
2000/11. számú határozatával tudomásul vette. Az 1999. évi mérlegbeszámoló főbb adatai
a következők (ezer forintban):
I. Összes tevékenység bevétele
53 950
a. közhasznú tevékenység bevétele
37 960
- egyéni tagdíj...
8 379
-jogi tagdíj
. 7 077
-kapott támogatás
.
3 093
- rendezvények bevétele
14 021
- állami költségvetéssel elsz. tám.
2 418
- pénzügyi műv. bevétele
2 150
- egyéb bevétel
454
b. vállalkozási tevékenység bevétele 15 990

II. Összes tevékenység költége .... .. 57 939
A közhasznúságról szóló törvény értelmében
a közvetett költséget fel kell osztani a cél
szerinti és a vállalkozási tevékenység között.
Eszerint:
a. közhasznú tevékenység költségei . . 33 456
b. vállalkozási tevékenység költségei. . 24 483
I-II. 1999-es gazdasági év eredménye -3 989
Tájékoztatásul az alábbi költségek alakulását
ismertetjük:
1. személyi jellegű ráfordítások . . . . .. 14 325
- bérköltség
5 088
- tiszteletdíjak
910
- személyi jellegű egyéb költségek . . . . .. 4 704
- közterhek...
2 823
2. anyagjellegű ráfordítás
33 172
3. értékcsökkenés
682
4. egyéb költségek és ráfordítások . . . . .. 9 760

B. Költségvetési támogatások és azok felhasználása
2 418
közhasznú céljaink megvalósításához
2. MTESZ-től
..
929
fenntartási költségeink fedezésére
. Gazdasági Minisztériumtól
..
639
konferenciák költségére
OMFB-től
..
..
225
konferenciák nyomda- és egyéb költségére
. Magyar Műszaki Intézet
.
..
500
Nyomda: Kohászat: 300, Bányászat: 200
. Magyar Műv. Int.
. ..
200
Öntödei Múzeum prospektusára
500
BKE találkozó nyomdaköltségére
\IO\UJ-ĂLD . Magyar Bányászati Hivatal
8. Pro Renovanda Cultura Hungariae . . . . .. 100
BKL Kohászat nyomdaköltségére
Összesen
5511
1 . APEH-től szja 1%

C. Az egyesület vagyona
Az egyesület tulajdonában és használatában
lévő vagyontárgyak eddig az egyesület könyveiben értékkel nem szerepeltek, ezeket az
1999. évi leltározáskor 5016 e Ft becsült
értékkel vettük figyelembe. Tárgyévi beszerzés (asztal és szék) 1184 e Ft. Az AUDAX Kft.
tőkéjének felosztásából 1350 e Ft származott.

D. Cél szerinti juttatások
Nem volt.
E. Központi költségvetési szervtól kapott
támogatás
Nem volt.
F. Az egyesület vezetô' tisztségviselóínek
nyújtott juttatás 76 e Ft.

MAL Magyar Aluminium Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság
H-8104 Várpalota, Fehérvári út 26.

MAL Rt. székesfehérvári központ
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 18.

MAL Rt. Alumínium Ílgazat
8104 Várpalota, Pf. 358

(8ooz szëkesfenëzvaı, Pf. 372)
Tar.: 22/sso-ıoo; fax; 22/sso-186;

Tel.: 88-844-100; fax: 88-371-889
Í

E-mail: mal@mal.hu

MAL Rt. Kereskedelmi Igazgatóság
H-1118 Budapest, Beregszász u. 84.

ıvmı. Rı.Tım1õıa ágazat

Tel.: 1-309 4200; fax: 1-309-4211

H-8401 Ajka, Pf.z 124
Te1.:88-522-400; fax: 88-311-634

`

,

A társaságcsoport tagjai:

Kőbányai Könnyíifémmíi Kft.

Mal-Product S.R.L., Románia

Mal-Deutschland Aluminium

(alumíııíumfólia alapú
csomagolóanyagolç
fóliatermékek)

R0-4100 Miercurea-Ciuc
Str.Zoli1or nr. 38/A
Tel/fax: 40-66-172-007

Handelsgesellschaftm.b.I-1.
D-40547 Düsseldorl
Niederkasseler Kirchweg 1 17

H-1 105 Budapest, Cserkesz u. 42.

Tel.: 40-66-172-428

Tel.: 49-211-556-0588

(1475 Bp., Pf.: 30.)
Tel.: 1-432-6600;

fax: 49-211-559-1233

fax: 1-262-3084

2001
11 Magyar Alumínium víziója

A társaságcsoport tevékenysége a jövőben is az alumínium vertikumára irányul, fenntartva a timföld és
alumínium alapanyag gyártókapacitásait, törekedve a timföld és alumínium feldolgozottságának és az
ezzel elérhető hozzáadott értéknek a növelésére. A közép-európai térségben piacvezető pozíciót kíván
elérni, illetve megtartani a következő termékeknél: vegyipari célú timföldhidrátok, nem-kohászati
timföldek, őrölt hidrát és timföld, zeolit, gallium, öntészeti ötvözetek, alumíniumhuzalok, tubustárcsák.

