
Nagy tisztesség a fõiskola számára, hogy egy ilyen
küldöttgyûlés helyszíne lehet. Egy pár szóval szeretném
bemutatnia a mai Dunaújvárosi Fõiskolát, amelynek
kapcsán térnék ki a kohászati anyagmérnökképzés
jelenlegi helyzetére a fõiskolán belül. Szomorú szavak is
lesznek közötte. A történetünket 1951-tõl eredeztetjük,
amikor még kohóipari technikumként indult ez az
intézmény. Eredetileg a Dunai Vasmû kiszolgálására
hozták létre, aztán lett belõle kohóipari technikum,
illetve késõbb az akkori miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemhez csatolták fõiskolai karként.

Úgy gondoljuk, hogy 2000-tõl egy kicsit újjászületett
a Fõiskola. Mi nagyon szerettük az Alma Matert, na-
gyon szeretjük ma is. Példamutatóan tudtunk elválni a
Miskolci Egyetemtõl, de hagy fogalmazzam úgy, hogy
egy kicsit a gyarmati sors bélyegei voltak rajtunk, és
azóta érezzük ezt igazán, amióta nem tartozunk a Mis-
kolci Egyetemhez. A szakmai kapcsolatok jók voltak és
jók ma is, de az önállósulás pénzügyileg nagy fellélegzés
volt a Fõiskola számára.

Nézzük a képzési területeinket, hogy mi az, amit ma
nyújtani tudunk. Elõször a kohó- és anyagmérnöki kép-
zés indult. Én úgy hallom, hogy abban az idõben még a
gépészmérnököket sem vették nagyon emberszámba,
mert itt, aki ezen a Fõiskolán számított, az a kohó-
mérnök volt. Késõbb a gépészmérnökök is úgy-ahogy
kivívták a megbecsültségüket, még késõbb belépett a
mûszaki tanárképzés, majd a szervezõ szakból infor-
matika szak lett. A '90-es évek eleje hozta az igazán
nagy váltást, amikor a közgazdászképzés, illetve a mû-
szaki menedzserképzés is beindult a Fõiskolán. Eddig
az ideig mégiscsak jobbára technokrata felsõoktatási
intézmény voltunk, még ha a közgazdászképzéssel be is
léptünk egy kicsit a mûszaki területtõl eltérõ terü-
letekre. 2003. az az év, amikor a mûvelõdésszervezõ,
illetve a kommunikációképzéssel kimerészkedtünk a
bölcsész-területre. Tulajdonképpen ez az a szakstruk-
túra, ami miatt azt merem mondani, hogy a Duna-
újvárosi Fõiskola kis �univerzitás�-ként mûködik a
régióban, vagyis viszonylag széles képzési körû palettát
tud nyújtani. Honlapunkonmegtalálhatók azok az alap-
szakok, fõiskolai alapképzési szakok, amiket a ma
érettségizettek számára tudunk kínálni.

Elsõként emelem ki az anyagmérnöki BSc szakot.
Az országban elsõként kaptuk meg azt a jogosultságot,
hogy a régi fõiskolai szak helyett most ezt a BSc szakot
indítsuk. Nem tudom, hogy ki mennyire familiáris ezzel
a bolognai átmenettel, a részleteibe most nem mennék
bele. A felsõoktatásban egy komoly lépcsõfok, hogy a
régi fõiskolai szakok helyett BSc és MSc szakokat
fogunk indítani. Szakjaink között ma a különféle szak-
párosítással viszonylag nagy palettát tudunk nyújtani az
ide felvételizni szándékozóknak. A diplomások tovább-

képzésére is vannak szakjaink. Összességében a külön-
bözõ szakokon és szinteken ma 30-36 szakot tudunk
kínálni.

Fejlõdésünknek, a létünknek az volt, illetve ma is az
az alapja, hogy idõben elkezdtük a nyitást a hallgatók
létszámát illetõen. A valamikori 700-800-1000 fõhöz
képest 2005-benmár 5000 körül van a hallgatói létszám.
Ez egy igen jelentõs mennyiségi változás, aminek na-
gyon örülünk. A Fõiskola két nagy területe a gazdász,
közgazdász és az informatikus képzés. Tavaly indítottuk
a kommunikációs szakot. Tehát a Fõiskola ma három fõ
lábon áll, úgymint a közgazdász, az informatikus és a
kommunikátor képzés.

A gépészmérnöki képzés összességében 4-500 fõt
tesz ki, tehát még jelentõs létszámú. A kohász- és az
anyagmérnök képzés jelentõsen visszaesett az igen kis
létszámú szakok között szerepel. Az elmúlt idõben
komoly problémákat okozott ezeket a szakokat egyál-
talán beindítani, fenntartani, jövõjük egyértelmûen a
DUNAFRR hozzáállásától függ. Megragadom az al-
kalmat, hogy felhívjam a DUNAFERR itt megjelent
vezetõinek figyelmét a Fõiskolánkra. Kérjük az új
vezetõket, hogy gondolják végig a szakmai utánpótlás
igényét és tárgyaljuk meg azt. Keressük meg az együtt-
mûködés kereteit, mivel a támogatásuk nélkül hosszú
távon nem tudjuk fenntartani ezen szakmák oktatását.
Aki tegnap a Szalamander ünnepségen ott volt, az meg-
gyõzõdhetett arról, hogy a fõiskolán él a szakmai tradí-
ció és szeretnénk ezen szakmákat megõrizni. Ekkora
tradícióval természetesen nem szeretnénk és nem is
fogunk lépéseket tenni a város és ez ügyben legfõbb
partnerünk a DUNAFERR nélkül. Nagyon vártuk,
hogy konszolidálódjanak a DUNAFERR-en belüli vi-
szonyok, hogy közösen tudjuk azt a stratégiát kitalálni,
ami a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítja. A közép-
vezetõi réteggel beszélgetve jól tudjuk, hogy rövid idõn
belül súlyos szakember-utánpótlási problémái lesznek a
DUNAFERR-nek, tehát alkalmazói oldalról az igény
megvan, csak a mechanizmust, a rendszert kell kiépí-
teni, hogy ez mindkettõnk számára jó legyen.

A mi életünk sem volt egyszerû, hiszen a hallgatói
létszám 5-6-7-szeres növelése nem járt együtt az oktatói
létszám növelésével. Az oktatói létszám ez alatt az idõ
alatt körülbelül a másfélszeresére emelkedett. Ez azt
jelentette, hogy az oktatási-tanítási technológiát telje-
sen át kellett dolgozzuk. Közben természetesen a
tudományos kutatás semmásodrangú a Fõiskolán, még
akkor sem, hogy mi tudjuk, hogy Fõiskola vagyunk, és
nem alapkutatásokat végzünk, hanem fejlesztéseket.
Ma 38 fõ kandidátusi illetve PhD fokozatú oktató van a
Fõiskolánkon.

Az utóbbi idõben � fõleg 2000 után � mind területi-
leg, mint az infrastruktúrát illetõen nagyon szépen
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fejlõdtünk ahhoz képest, amilyen állapotban voltunk
korábban. Tudjuk, hogy tovább kell emelni a színvo-
nalat, súlyos invesztálni valónk van még az elkövetke-
zendõ idõben, de szerencsére ezek a lehetõségek itt
vannak elõttünk, nem csak tervek, a munkálatok is
elkezdõdtek már.

Az elmúlt években az informatikai infrastruktúrát
korszerûsítettük. Egészen jól állunk az egy fõre jutó
számítógépek, az átviteli sebességek tekintetében.
Vettünk egy új területet, a régi Parmalat gyárat. Teljesen
felújítottuk, és a környezetvédelmi laboratóriumainkat,
nyelvi lektorátusainkat helyeztük el itt. A laboratóriu-
mok Kiss Endre, volt fõigazgató és a japán kapcsolatok
jóvoltából nagyon jó színvonalon vannak felszerelve.
Építettünk egy épületet a kommunikációképzés részére
és regionális vételi körzettel egy rádiót is mûködtetünk.
Nálunk most a kommunikáció szak a sztár, mely inté-
zetnek Sváby András az igazgatója. Országos hírû
esemény volt a Déri Jánosról elnevezett médiacentrum
avatója.

Az 1997-99-es idõkig beruházásra, fejlesztésre alig
lehetett fordítani. 2000-tõl évi párszáz milliós beruhá-
zással számolhatunk és 2005-ben megindult egy nagy-
méretû fejlesztés; idén kb. 1 milliárd, jövõre 2,5 milliárd
és 2007-ben még egy félmilliárdos forintos fejlesztéssel
számolunk. Ezek a mi életünkben nagyon nagy számok.
Az éves állami támogatás 1,8 Mrd Ft, de a Fõiskola 700
millió forintnyi saját bevételt is elõ kell teremtsen. A
Fõiskola gazdálkodása nagyon sajátos kultúrán alapuló,
speciális menedzsment technikát igényel: egyrészt költ-

ségvetési szerv is vagyunk az összes hátrányával, de
ugyanakkor vállalkozó cégként is kell mûködjünk.

A kollégiumunkat, a kollégiumi férõhelyeinket is
fejlesztettük, az általános magyarországi kollégiumi
helyzethez képest viszonylag jól állunk. A Semmelweis
utcai kollégium felújítása befejezõdött, a többi nagy kol-
légium felújítását õsszel kezdjük.

A most induló nagy fejlesztésünk több ütemben va-
lósul meg. Legelsõként egy nagy laboratóriumi szárnyat
fogunk átadni huszonegynéhány laboratóriummal. A
laboratóriumi szárny mellett nagyelõadók is épülnek és
egy modern új könyvtár. Lesz egy külön nagy szakes-
télyterem is, Önök tudják, hogy ez elementárisan szük-
séges a Fõiskola életében. A külsõ környezet is méltó
lesz. A Fõiskola elõtti részt a várossal közös elhatáro-
zással gyönyörû városi közparkká alakítjuk, tehát a cam-
pusunkat építjük tovább szökõkúttal, bio-tóval, ahogy
azt ma kell csinálni. Új sportcsarnok is épül, ha két év
múlva visszajönnek, nem fognak ránk ismerni, legalább-
is az infrastruktúrát illetõen.

Nagyon büszkék vagyunk a � remélem, hogy min-
denki hallotta � sokszoros magyar bajnok, magyar ku-
pagyõztes, a BEK döntõ negyedik, harmadik, második
helyezett nõi vízilabdacsapatunkra. A magyar váloga-
tott több mint a felét a mi lányaink teszik ki. Azt gon-
doltuk, hogy a nyáron már olimpiai bajnokokat ava-
tunk, de hát ez sajnos nem jött össze. � Majd Peking-
ben! Ugyancsak nagyon büszkék vagyunk a nemzetközi
hírû és mindenféle érmekkel bíró nõi sportolóinkra.
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Elõször is szeretném felhasználni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak a meghívásért erre az ünnepélyes
alkalomra. Négy témakörrõl szeretnék szólni. Az elsõ,
hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy kik az új tulaj-
donosai a cégnek, amásodik aDUNAFERRma és hol-
nap, utána néhány szót mondanék arról, hogyan érzem,
hogyan értékelem ezt az egész privatizációs témakört és
utoljára, de nemutolsó sorban, néhány gondolatotmon-
danék Bognár László úr felvetéseire.

A tulajdonosokról: a DUNAFERR tulajdonosa egy
konzorcium, Ukrajnából a DONBASS Ipari Szövetség,
a DUFERCO cég Svájcból és egy CONDAX nevezetû
holding társaság. A konzorciumról néhány számot:
összesen mintegy 7,5 millió tonnányi terméket gyártunk
Ukrajnában, 5 millió tonnát a DUFERCO cégeiben. A
DUFERCOmint kereskedõ cég 7,5 millió tonna alapa-
nyagot és ezen felül kb. 8,5 millió tonnányi acélterméket
forgalmaz. Mint ebbõl megállapítható, a tulajdonosaink
tudják, hogy hogyan kell gyártani, és hogyan kell eladni
az acélt. A DUNAFERR stratégiai jelentõséggel bírt
számunkra és keményen dolgoztunk, hogy megsze-
rezhessük.

A DUNAFERR ma egy olyan társaság, amely
durván mintegy 1,5 millió tonnányi melegen hengerelt
tekercset gyárt. Mint tulajdonosok azt a vállaltuk, hogy
275 millió eurót fektetünk be a társaságba 6-7 éven
keresztül. Ez a befektetés termelõ berendezések épí-
tését teszi lehetõvé. Jelenleg a koksztermelés mennyi-
sége kb. évi 650 ezer tonna, az a szándékunk, hogy ezt a
mennyiséget 1,4 millió tonnára emeljük. Nyersvas-ter-
melésünket is növelni fogjuk és az acélmû termelését is.
A meleghengermû termelését a jelenlegi 1,5 millió ton-
náról 2,2 millió tonnára kívánjuk emelni. A második
szempont a DUNAFERR-nél az lesz, hogy a termék
portfoliót diverzifikáljuk. Törekvésünk az, hogy minél
több magas mûszaki fejlettségû terméket gyártsunk,
mint például bevonatos termékeket, bevonatos galva-
nizált, illetve elõfestett felületû termékeket. A komplex
acél minõségfajták termelésében is fejlesztéseket fo-
gunk végrehajtani, amelyet összefoglalóan �clean steal�,
tehát tiszta acél néven nevezünk Mivel itt sok nem
kohász is ül a teremben, ezért részletezve is elmondom
a fõ jellemzõket: alacsony kéntartalom, alacsony kar-
bontartalom, alacsony oxigén-, nitrogén-, hidrogéntar-
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