Fémrovat

A fémrovat támogatója:

A hűségesek – 1. rész
dr. Vitányi Márton

Csiszár Tamás,

szakmai és környezetvédelmi igazgató, Alcufer Kft .

„Ú

gy véd, akár egy ügyvéd”,
mondja mellettem tréfásan
Horváth Ferenc tulajdonos, amikor Csiszár Tamás hihetetlen nagyot véd a gyirmóti focikupán az
Alcufer kapujában. Tamás ugyan
nem ügyvéd, hanem vegyészmérnök, de valóban nagyon stabil
támasza a cégnek már 20 éve, és
nemcsak a zöld gyepen. Hány engedélyezést, hány hatósági küzdelmet csinálhatott végig egy
ilyen kiterjedt cégcsoportnál! Higgadt stílusával, szakmai felkészültségével, megbízhatóságával megkerülhetetlen tekintély nemcsak a cégen, de a szakmán belül is. Fanyar humorával
tömören rávilágít a lényegre. Nem mindennapi, szerteágazó
érdeklődési körű egyéniség, mondják róla a kollégák.

Hartai Gyöngyi,

ügyvezető, Ferrocar Kft. (Inter-Metal Csoport)

„M

ár 22 éve, hogy Gyöngyi a
kiskosztümjében, tűsarkú
cipőjében óvatosan betipegett a
bécsi úti telepünkre. A belvárosi
irodából egyenesen a fémtelepi
hulladékrengetegbe. Azt hittük
másnapra elmenekül” – emlékszik
vissza Vincze Gábor tulajdonos. De
nem! Sőt Gyöngyi a jó szervezőképességének, kitartásának, nyelvismeretének köszönhetően nagy segítség volt abban az időben,
amikor a hazai fémkereskedők az első lépéseket tették és Nyugat-Európából lesték el a fémfeldolgozás fortélyait. Gyöngyi már
régóta a fuvarozó cégünk ügyvezetője, az Inter-Metal társadalmi
életének elválaszthatatlan része, összetartó erő, családtag.

Kelemen Attila,

Színesfém és E-hulladék termékmenedzser , Loacker Kft.

A

mikor Jeff Kimball-t Attiláról kérdezem, így nyilatkozik róla.
„Érti a szakmát, gyorsan átlátja a lényeget, rugalmas, dolgozik, mint egy tornádó, és normális, jó ember. Olyan ember,
akivel szívesen söröznél.” Hát ennél jobb ajánlás nem is jöhet

14

ZIP Magazin • 2017. március

www.intermetal.hu

A tulajdonos minden gondolatát ismerik.
Nagy titkok tudói. Vakon bíznak bennük,
cserébe tűzbe mennek a főnökért. Akiknek
már nem kell bizonyítani, mégis a legkeményebben dolgoznak. Ők a hűségesek. Egy
komoly fémhulladék kezelő cég elképzelhetetlen hűségesek nélkül, mert nélkülük nincs
bizalom, nincs példa, és nincs értékrend a
cégben. Terjedelemi korlátaink miatt egyegy hűséges kolléga arcképének a felvillantására vállalkozhatunk csupán.
egy főnöktől, ezért nem is firtatom,
hogyan dolgozik egy tornádó? A
megelégedés kölcsönösnek tűnik,
mert Attila a Loackert egy logikus
tulajdonosi elvek mentén dolgozó cégnek tartja. Komoly kihívás
számára, hogy a vállalat belső folyamatait és munkavállalóit folyamatos alkalmazkodásra, változásra
kell sarkallni ezen a nagyon gyorsan változó piacon. A közgazdász végzettségű vezető lassan 9
éve dolgozik az osztrák cégnél.

Kovács Sándor,

ügyvezető, Murafém Kft. (Fémker-csoport)

R

égészeti restaurátor fizetéséből
nem tudott megélni, így váltott
1985-ben a fémhulladék-kezelésre Kovács Sándor, aki minden
átalakuláson keresztül kitartott a
délnyugati végeken. Miközben a
tulajdonosok változtak körülötte
– Kohászati Alapanyagellátó Vállalat, Murafém Kft., Fémker Csoport
–, ő változatlanul szolgálja a tulajdonosi érdekeket Nagykanizsán. Fiatalabb munkatársai közül
többen elismerően nyilatkoznak „old school” tárgyalási stílusáról, ahogy időt szán a partnerekre, mégis a végsőkig küzd a
legjobb árakért, s ahogy megadja a tiszteletet a beosztott kollégáknak, ami a mai rohanó világban valódi érték lett. Egy korrekt üzletember arcképe bontakozik ki előttünk, aki nem veszítette el rugalmasságát az évek alatt, és nyitott az új feladatokra.
Folytatás a májusi ZIP Magazinban

Haszongépjármű mintabontó fejlesztési projekt
indult Szolnokon

PR

A CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. hosszú évek
óta jelentős energiát fordít arra, hogy népszerűsítse és támogassa az
életciklusuk végére jutott gépjárművek hasznosítását célzó K+F+I tevékenységeket.
Így meghatározó tulajdonosa, az ALCUFER-csoport minden ilyen hazai és nemzetközi
fejlesztési projektjét is a kezdetektől figyelemmel kíséri, és saját lehetőségeivel a szemléletformáláson, a tudásátadáson és a disszeminációs tevékenységén keresztül előremozdítja.

A

CAR-REC ennek megfelelően a 2017 elején
induló, a „Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program
végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében”
elnevezésű, GINOP-2.2.1-15-2016-00024 azonosítójú projektre is kellő figyelmet kíván fordítani. Az
öttagú konzorcium az Alcufer Kft. vezetésével az
életciklusuk végére jutott közúti haszongépjárművek (3,5 t tömeget meghaladó tehergépjárművek
és vontatmányaik, valamint autóbuszok) közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontok
alapján legoptimálisabb újrahasznosítási megoldását fejleszti ki a kitűzött kétéves futamidő alatt,
2017. január 1-jétől kezdve. Magyarország vezető
ipari hulladékkezelője, az Alcufer Kft. szolnoki telephelyén a Dél-Konstrukt Zrt. által megépítendő
két bontó mintacsarnokban a jelenleg 10 leggyakrabban állami tulajdonban levő haszongépjárművet
bontják majd. Meghatározzák a legkisebb környezetszennyezést eredményező újrahasznosítási folyamatot, beazonosítják a járműveket alkotó szerkezeti anyagokat, alkatrészeket és az ezek legnagyobb
mértékű hasznosítását lehetővé tevő megoldásokat,
különös tekintettel a nem-fémes (műanyag, gumi,
textil, fa és üveg) frakciókra. Szakértő egyetemi és
kutató partnerek – a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Miskolci Egyetem
és a Pallasz Athéné Egyetem – közreműködnek a
logisztikai, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból legideálisabb és leggazdaságosabb megoldások kifejlesztésében. Mindezzel
jogi, műszaki és gazdaságossági alapot teremtenek
a jelenleg csak a személygépjárművekre és a 3,5 t
alatti haszongépjárművekre vonatkozó uniós és hazai roncsautós szabályozás (az 53/2000/EK irányelv)

többi közúti haszongépjármű kategóriára vonatkozó, esetlegesen szükséges kiterjesztéséhez.
A projekt kimondottan a Magyarországon már
nagyon időszerű buszcsere-program támogatását
kívánja elősegíteni. Ma az országban működtetett
buszflotta, különösen az állami tulajdonban, városi
tömegközlekedési vagy a Volán-vállalatoknál üzemelő járművek átlagéletkora már jóval 20 év felett
van, annak közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, fenntarthatósági okokból való modernizálása
a környezet állapotának megóvása érdekében elengedhetetlen. Az azonban nem mindegy, hogy a
bőven életciklusuk végére jutó járműveket men�nyire környezetbarát módon fogják majd elbontani, anyagait újrahasznosítani, amikor ez a jelenleg
mintegy 3000 buszt felölelő csereprogram megvalósul.

A fénykép
a CAR-REC
3 évvel ezelőtti
roncsautós
rendezvénysorozatának
(KEOP-os
szemléletformáló
pályázat)
keretében
rendezett
fotókiállítás egyik
különdíjasa volt.
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