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Igazi zsonglőrművész az a cégveze-

tő, aki meg tudja találni a kereskedelemi 
tevékenység és a működési költségek 
közötti ideális arányokat. „Venni vagy 
nem venni?” – teszi fel sokszor a kérdést 
magának. Mert venni kell, ha az állandó 
költségeimet ki akarom termelni. Viszont 
a folyamatos versenyben az árrések na-

gyon szűkek. Magas áron vásárolva, kis 
árrésen több fémet kell vennem, feldol-
goznom, eladnom, hogy kitermeljem 
a költségeket. A több anyag vásárlása 
arányosan több feldolgozási, fuvarozási, 
pénzügyi költséggel, magasabb készlet-
tel és a gépek amortizációjával jár. Amint 
akár csak kicsit is megbicsaklik a nemzet-
közi hulladékpiac, a drágán vett készlet 
máris kajánul vigyorog a gazdájára.   

Amikor a költségszerkezetet böngé-

szem, rájövök, hogy a költségoldal épp 
olyan sok alattomos csapdát rejt, akár 
a kiszámíthatatlan fémtőzsde. Ha nem 
akarok nagy fluktuációval, emberhiány-

nyal, túlhajtott kollégákkal dolgozni, 

akkor a bérszintet egyre magasabbra 
kell tennem. Így is nagyítóval keresem 
a sofőrt, a gépkezelőt és a karbantartót. 
Hova tűntek ilyen hirtelen a szakképzett 
emberek? Költségeim bő harmada tehát 
az állandó költség, melynek legnagyobb 
szelete az egyre dráguló bérköltség. 

További harmada a változó költség, 
jellemzően a feldolgozás, szállítás, javí-
tás. A gépleállások, fuvarkiesések miatti 
üzleti veszteséget már nem is merem 
forintosítani. A fémhulladék-kezelés az 
egyik legdrágább, „leggépamortizá-

lóbb” műfaj. Kopik az olló, a bálázó, a  
shredder, a rakodógép, a konténer,  
a teherautó. Szó szerint és képletesen 
termeljük a költséget. Egy használt rako-

dógép épp annyi nyavalyával küzd, mint 
a túlhajtott, túlkoros emberi szervezet. 
Az ideális az lenne, ha az üzleti árrés-

ből ki tudnám termelni a berendezések 
meghatározott üzemidő utáni cseréjét. 
De nem megy! A gépek nagyon drágák, 
pályázati támogatás ezekre nincs, vagy 
szökőévenként, de akkor is csak a hát-
rányos térségekre, tipikusan nem oda, 
ahol leginkább képződik a fémhulladék. 
Maradnak a használt, túlkoros gépek. 

A magas feldolgozási, javítási költ-
séggel, sok állásidővel, nem egyszer 
túlhajtott kollégákkal kell még több 
anyagot venni, szállítani és feldolgozni, 
eladni, hogy a sok kis árrésből össze-

szedjük az egyre tetemesebb költség-

re valót. Ez a „fémördögi kör” lényege. 
Nyilván nem egyedi eset, inkább tipikus. 
Amikor minden költséget kitermeltünk, 
akkor vagyunk nullán és kereshetünk 
eredményt. Ezért van az, hogy a fém-

hulladék kezelők viszonylag nagy árbe-

vétel mellett dolgoznak, kényszerből 
sok anyagot vesznek, dolgoznak fel és 
értékesítenek. És néha nagyon nagyot 
buknak a készlettel, vagy az elrontott ár-
rés/költség képlettel. Akinek nem jön ki 
a matek, marad az árverseny feladása, 
a mennyiségek csökkentése, a piacok 
elvesztése, amit gyakran a szervezeti le-

építés vagy a cégeladás követ. 
Mindenkire érvényes túlélési recep-

tek nincsenek. Azt gondolom, a 2008-
as válság óta már mindenki körülnézett 
a saját háza táján, amit lehet átgondolt, 
racionalizált. A fennmaradást azok a 
központi intézkedések segíthetik, ame-

lyek támogatják a szakemberképzést, a 
belföldön maradást, a munkaadói ter-
hek csökkentését, az átláthatóbb, elér-
hetőbb, és a hulladékpiac változásaihoz 
igazodó pályázati rendszereket és álta-

lában azoknak a gazdasági kereteknek a 
kialakítását, amelyek között az utóbbi 10 
év elmaradt hulladékkezelési beruházá-

sai és eszközbeszerzései megvalósítha-

tók.  •
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Mitől nehéz a fém?

A címben feltett kérdésre kereshetünk választ Mengyelejev periódusrend-

szerében, most mégis inkább a költség- és eredménytáblákat hívom  

segítségül. Azt látom ugyanis, hogy a fémhulladék kezelő vállalkozások  
a 2008-as válság óta nem csupán a versenytársakkal, hanem saját  
költségszerkezetükkel is ádáz küzdelmet folytatnak.
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