
A minap véletlenül a kezembe került egy katalógus. Fotói az isko
lai szertárakban őrzött, s a tanulók által csekély figyelemre mélta
tott ásványokra emlékeztettek leginkább. A szövegből ugyan hama
rosan kitűnt, hogy azok a szürkés fényben játszó dolgok nem ásvá
nyok, hanem ötvözőanyagok, de számomra ettől még nem váltak sok
kal vonzóbbakká. Amikor azonban megtudtam, hogy az ötvözőanya
gok, vagyis a ferroszilícium (FeSi), a ferrovolfram (FeW), ferrova- 
nádium (FeV) stb. előállítása tipikusan kohászati művelet, s, hogy 
a termékek hasznosítása is ágazaton belül, az alumínium- és acél
kohászatban történik, végül pedig, hogy az ország egyetlen ötvözet
gyára a salgótarjáni, szemlélődésemet élénk érdeklődés váltotta fel. 
Hiszen az utóbbi időben riasztó hírek érkeznek a kohászati vállala
tok háza tájáról. Ezért kerestem fel az ötvözetgyár igazgatóját.

-  V éleménye szerint milyen körülmények hatására vált deficites
sé a kohászat?

A kialakult helyzetet alapvetően több tényező motiválja: a termelési 
folyamat igen nagy fokú energiaigénye, amely növekvő energiaárakkal pá
rosul; a kohászati műveletekkel járó környezetszennyezés és az elavult 
technológiák, végül, sajnos, kifogyóban vannak a jó minőségű alapanyagok. 
Mindez az önköltség rohamos növekedésével jár együtt. Mivel bizonyos 
határokon túl a költségtényezők a termékek árában nem realizálhatók, így 
napjainkban a kohászati tevékenység stagnál. Az iparosodott országokban 
csökkenés, ugyanakkor a fejlődő országokban gyors növekedés tapasztal
ható.

-  Mit lehet tenni a veszteségek felszámolása érdekében?

Alig kínálkozik igazán jó megoldás. A vállalatok első reakcióként a ter
melésüket csökkentik. Ennek egyik következménye -  különösen az iparilag 
fejlett tőkésországokban -  a tömeges elbocsátás.

-  A z ötvözetgyár kohászait is fenyegeti a munkanélküliség veszé
lye?

Szerencsére nem. Intézkedések egész sorát valósítottuk meg a belső tar
talékok feltárására. Sikeresnek bizonyultak az anyag- és energiatakarékos
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ságra, a termelőberendezések és -technológiák korszerűsítésére irányuló tö
rekvéseink. Ennek köszönhetőek eredményeink azokban a nehéz években, 
amikor a nyugat-európai gyárak jelentős része veszteséges.

-  Önök talán valami nagy titok birtokába jutottak?

Nincsenek titkaink. Sikerült a kollektívát mozgósítani a változó felté
telekhez való rugalmas, gyors alkalmazkodásra. Ezenkívül sem alapanyag
beszerzési, sem értékesítési gondjaink nincsenek.

-  Honnan veszik az alapanyagot?

Elsősorban hazai vállalatoktól vásárolunk, de a nagy értékű volfram- 
érc például tőkésimport. Folyamatban van egy 400 millió forint költség
gel épülő beruházás Mongóliában, melyben mi is részt veszünk. Egy év 
múlva indul a termelés, ezáltal az alapanyag-ellátásunk hosszú távon még 
biztonságosabbá válik.

-  Említette, hogy értékesítési gondjaik nincsenek.

Valóban. Termékpiacunk stabil. Főleg belföldre és néhány tőkésország
ba szállítunk. Termékeink minősége megfelel a legszigorúbb exportkövetel- 
ményeknek is.

-  Akkor miért nem exportálnak többet?

Ennek a gyárnak kicsi a kapacitása. É v i 16 ezer tonna ötvözőanyagot 
termelünk. Ezzel szemben az országos felhasználás 100 ezer tonna évente. 
A  többit importálják a felhasználók, elsősorban a Szovjetunióból.

-  Ha így áll a helyzet, miért nem törekszenek kapacitásbővítésre? 
Term ékeik jelenlegi mennyiségének akár többszörösét is gond nélkül 
értékesíthetnék!

Egyrészt, mert az érvényes szabályozó rendszerben, a nagymértékű jöve- 
delemelvonás miatt, még az egyszerű újratermelés is megvalósíthatatlan. 
Másrészt, mert a K G S T  jelenlegi árrendszere nem hat ösztönzőleg a ha
zai fejlesztésre, de távlatilag körvonalazódik egy jelentősebb bővítés le
hetősége.

-  Ezek szerint lemondanak a műszaki fejlesztésről?

Szó sincs róla. Tág teret engedünk az innovációnak. Azt hiszem, sikerült 
a szellemi tartalékokat mozgásba hozni sok fejlesztési feladat megoldá
sára. Vagy említhetem azt a környezetvédelem szempontjából jelentős, 140 
millió forint értékű gáztisztító berendezést, melyet három évvel ezelőtt, 
francia közreműködéssel, az ötvözetgyár kollektívája fővállalkozásban va
lósított meg. A  műszaki fejlesztést szolgálják licencvásárlásaink, valamint 
a különböző szocialista országokkal megvalósított tudományos együttmű
ködéseink.
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-  Az eddig, elmondottak alapján úgy tűnik, az önök vállalata sa
játosan kedvező helyzetben van a kohászati üzemek között. Mégis 
megkérdem, hatással v a n -e  tevékenységükre a struktúraváltás szin
te általános kényszere?

Nálunk lényeges struktúraváltás nem lehetséges, de nem is szükséges. 
Ha csak az új ötvözőanyagok termelésbe való bevonását nem tekintjük 
annak. Alaptevékenységünk hosszú távon változatlan, még technológiai ér
telemben is. A  vaskohászat más területein azonban a struktúraváltás, az 
importcsökkentés stabilizálja a gyárak jövőjét. Az ötvözött acélok ará
nyának növekedése pedig tágítja a horizontot.

-  A  vállalati közvélemény hogyan fogadja népgazdaságunk je 
lenlegi gondjait?

Dolgozóink tudják, hogy munkájukra szükség van. Ez biztonságot je
lent számukra. A  kibontakozás érdekében pedig készek a cselekvésre.

-  Úgy tudom, Miskolcon végezte a műszaki egyetemet, H arkov
ban volt ispiráns, s kandidátusként ismét M iskolcra tért vissza. K is  
idő múlva -  immár 14  éve -  fogadta e l az ötvözetgyár igazgatói 
kinevezését. Pedig egy kohómérnök számára alig van az országban 
ideálisabb hely Miskolcnál. M i h ozta önt mégis városunkba?

Szenvedélycsen szeretem ezt a szép szakmát, amit csak szívvel-lélekkel 
szabad csinálni. Ehhez kínált lehetőséget Salgótarján. Itt tág tere nyílt a 
tudományos kutatómunkának is. De az igazi öröm számomra az, hogy 
kezdettől fogva közvetlenül részt vállalhatok a gyár fejlesztésében. Külö
nösen azok a feladatok érdekelnek, melyek következtében könnyebbé vá
lik az emberek élete. Jobb anyagi helyzetet, kedvezőbb munkafeltételeket 
eredményeznek számukra.

-  Köszönöm a beszélgetést!

B A C S K Ó P IR O SK A
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