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Tisztelt Varga Mihály Miniszter Úr! 

 

A Vasas Szakszervezeti Szövetség a munkavállalók érdekvédelmének, érdekképviseletének 

ellátása során mindig szem előtt tartotta és tartja működési területéhez tartozó munkavállalók 

érdekeinek érvényesülését. Ha ezek veszélybe kerültek, akkor a kiváltó tényezők ellen a 

Vasas Szakszervezeti Szövetség fellépett és a jövőben is fel fog lépni. 

Most nagyon komoly veszélybe került a magyarországi vas- és acélipar jövőbeni léte és az 

ezen a területen dolgozó munkavállalók munkahelyeinek biztonsága.  

 

Szövetségünk - amely szinte egyedülállóként képviseli Magyarországon még egyelőre 

működő acélipari tevékenységet folytató munkahelyek munkavállalóinak érdekeit - úgy ítéli 

meg a tények ismeretében, hogy az idei gazdasági problémák 2016-ban jelentősen növekedni 

fognak, amely óhatatlanul együtt járhat a vas- és acélipar fokozatos leépülésével. Tényként 

rögzíthetjük, hogy rajtunk kívülálló okok miatt a világpiacon nagymértékben zuhannak az 

acélárak és a kínai gazdaság korábbi növekedésének eredményeként a kínai acélipari 

kapacitás négyszer akkora, mint az EU 28 tagállamának együttes teljesítménye. 
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Szövetségünk megítélése szerint az érintett munkahelyek megmentése érdekében széles körű 

társadalmi, politikai és állami összefogás kell.  

Ezt az álláspontunkat alátámasztja az IndulstriALL Global acéliparral kapcsolatos 

helyzetelemzése és az ebből adódó feladatok meghatározása.  

 

Tájékoztatom, hogy az industriAll Europe az alábbi intézkedéseket tartja szükségesnek: 

− A tisztességes versenyfeltételek biztosítása a kereskedelemvédelmi eszközök 

szabályozásának javításával, valamint – dömping elleni panasz esetén – tarifális 

intézkedések gyors elfogadása érdekében, ahogy ezt már az Egyesült Államokban 

bevezették.  

− Kína esetében a piacgazdasági státusz odaítélésének elutasítása mindaddig, amíg nem 

felel meg az EU-s követelményeknek.  

− Biztosítani, hogy az éghajlat- és energiapolitika, különösen az EU kibocsátás 

kereskedelmi rendszerének reformja ne jelentsen további költségeket az acélgyáraknak 

mindaddig, amíg más jelentős gazdaságok nem tesznek hasonló erőfeszítéseket az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem során. 

− Gazdasági visszaesés esetén ideiglenes intézkedések bevezetése az acélipar számára, a 

munkavállalók megőrzése és termeléskapacitása fenntartása céljából.  

− Figyelembe véve az acélipar válságának méretét és azt, hogy ez alapvetően Európán 

kívülről ered, meg kell fontolni a WTO-szabályokkal összhangban álló védőintézkedések 

bevezetését. A védőintézkedések – egy átmeneti időszak erejéig – garantált minimális 

árat állapítanának meg az összes európai acéltermék számára, ezáltal lehetővé téve az 

EU-nak, hogy kereskedelmi partnereivel – különösen Kínával - hosszú távú 

megoldásokat keressen a szektor számára (ahogy azt az USA is tette). A cél az, hogy a 

gazdasági- és monetáris dömping megakadályozásával, valamint a már meglévő 

szociális-, fiskális- és ökológiai dömping leküzdésével tisztességesebb globális verseny 

jöjjön létre. 

 

Bizonyára Ön előtt is ismert az orosz-ukrán főrészvényesi körbe tartozó Dunaferr 

Társaságcsoport, valamint az Ózdi Acélművek Kft. rendkívül válságos helyzete. A Dunaferr 

társaságcsoport működéséhez elengedhetetlenül fontos lett volna, azaz Eximbanktól 

folyósított hitel, amelyet végül az embargóra hivatkozva a társaságcsoport nem kaphatott 

meg. A társaságcsoportnál az acélipari válsághelyzet miatt folyamatos a munkavállalói 
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létszám csökkentése, valamint egyes az alaptevékenységhez nem tartozó feladatok 

kiszervezése. A Kelet-Ukrajnában kötött törékeny tűzszünet komoly kockázati tényezőt jelent 

az ISD Konszern legfontosabb alcsevszki vasmű vonatkozásában.  

 

Az acélipar egy energia intenzív ágazat, a jelen dömping árak mellett további versenyhátrányt 

jelentenek az Európai Unión belüli és kifejezetten a hazai magas energia árak és nyersanyag-

kiszolgáltatottság, a világ többi részéhez képest. Az elektroacél gyártók – mind az Ózdi 

Acélművek Kft. – számára a villamos energia gyakorlatilag alapanyag (a jelen önköltség több 

mint 16 %-a). Szükségesnek tartjuk a jelen villamos energia árképzés felülvizsgálatát.  

 

A „kínai hatás” nemcsak a késztermékek dömping áraiban érezhető. A vasérc világpiaci ára 

2015. első felében megfeleződött, jelenleg a 40 USD/t értéket sem éri el. Egy évvel ezelőtt ez 

az érték 100 USD/t körül mozgott. Ennek következményeként az integrált acélművek 

költségei jelentősen csökkentek. Jelenleg Magyarországot nézve a közvetlen veszély, a 

konkurencia és a dömping árak nemcsak Kínából, hanem hatványozottan Fehéroroszország, 

Ukrajna, Oroszország, Moldávia – azaz európai, de EU-n kívüli közeli országok irányából 

jelentkezik. 

Az elektro acélgyártás alapanyaga az acélhulladék. Magyarország nagy exportőrnek számít e 

téren. A honi acélhulladék kontrollálatlanul, áfa vagy egyéb adónem nélkül hagyja el az 

országot Törökország, Szlovákia, Olaszország, Ausztria, Szlovénia irányába, miközben az 

egyedüli magyar elektro acélgyártó cég (ÓAM) napi beszerzési gondokkal küzd, sőt 

importálni kényszerül. Ezen országok gyártói megtehetik, hogy többet ajánlanak a 

hulladékért, mivel az általuk használt villamos energia támogatott, vasércet esetleg 

kiegészítésképpen olcsó kínai, orosz vagy ukrán bugát használnak a gyártás során 

 

Szövetségünk véleménye szerint a kormányzatnak sem lehet érdeke, hogy Dunaújvárosban 

tömeges munkanélküliséggel kelljen számolni, illetve Ózdon több száz munkavállaló veszítse 

el munkahelyét. Álláspontunk szerint a kormányzatnak is érdeke, hogy megtaláljuk azokat a 

jogi és gazdasági lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az ágazat hosszú távú 

működtetésének biztosítását. A kormányzatnak dönteni kell arról, kíván-e segítséget nyújtani 

annak érdekében, hogy Magyarországon továbbra is működjön-e a magyar vas- és acélipar. 
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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Bízunk abban, hogy levelünkkel ráirányítottuk a figyelmet egy sürgősen megoldandó 

országos problémára, és bízunk abban, hogy Miniszter Úr a lehetőségeivel élve mindent 

megtesz a magyarországi acélipar megmentéséért.  

 
Budapest, 2015. december 18. 
 

Üdvözlettel: 

 
Balogh Béla 

elnök 
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Evgeny Tankhilevich, ISD Dunaferr Zrt. általános vezérigazgató-helyettese 
Dr. Sevcsik Mónika, ISD Dunaferr Zrt. RMS és HR igazgatója 
Bartha Imre, Ózdi Acélművek igazgatója 
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