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azánknak ma már egyetlen teljes kohászati vertikummal rendelkezõ, korszerû acélipari Hnagyvállalata a Dunai Vasmû. Immár több mint ötven éve – megépítésének idõpontjától – a 
magyar gazdaság egyik jelentõs ipari bázisa. A hazai acéllemez igényeket mintegy 90%-ban elégíti 
ki, emellett termelésének több mint fele a nemzetközi piacokon talál vevõre.

A Vasmû építése során mintegy 750 ezer tárgyból álló leletanyag gyûlt össze, amelyek a vidék avar 
és Árpád-kori telepeirõl tanúskodnak.

A Duna folyó partján történõ vasmû építést több mint 100 évvel megelõzte az elgondolása és a tervezése. 1842. április 5-én gróf 
Széchenyi István a William Tierney Clark angol mérnökhöz küldött levelében a következõket írja: „…egy emelkedõben lévõ 
országban a Duna partján igazán kétlem, hogy bármi elõnyösebb lehetne, mint jó vasmûvek.” 

Széchenyi szeme elõtt kettõs cél lebegett. Fõ célnak a szénbányászat kifejlesztését tekinti, mivel a szénnek, mint az ország elsõrendû 
természeti kincsének a gazdaságba való bekapcsolása a felemelkedés igen fontos eszköze lehet. Másik célja a Duna kereskedelmi 
fellendítése, amely kereskedelmi politikájának rendszeresen visszatérõ gondolata. Mindkét céljának megvalósítására a Duna menti 
vasgyártást tartotta a legalkalmasabbnak.   

A vasmû telepítés terve akkor nem teljesülhetett. A dorogi szénvagyon  ugyan már részben ismert volt, de nem találtak azóta sem a 
környéken kohósításra alkalmas vasércet. A telepítéshez tehát hiányoztak a természeti feltételek. Ekkortájt ugyanis még 
meghatározó volt a vasmûvek telepítési helye szempontjából a közelben található, megfelelõ minõségû és mennyiségû vasérc-
elõfordulás. 

A Duna menti vasmû építés gondolata 1938-ban – a II. világháborúra történõ készülõdés folytán – ismét felmerült. A kormány 
ekkor a terv kidolgozásával a MÁVAG diósgyõri gyárának szakembereit bízta meg. Ezt követõen évek teltek el anélkül, hogy 
napirendre került volna az új vasmû építése. Közben a hadigazdálkodás következtében a nemzeti jövedelemben növekedett az ipar 
részesedése. 1942-ben a hazai acélszükséglet legyártását már erõsen korlátozta a nyersvashiány.

Az új gyár Duna menti telepítési helyének kijelölésére is több lehetõséget vizsgáltak. A mûszaki, gazdasági szempontokon túl 
erõteljesen befolyásolta a hely megválasztását a politikai megfontolás is. Az elsõ telepítési kísérlet Gyõrött, a második Mohácson volt.

A háború befejezése után közvetlenül, 1945. szeptember 14-én a MÁVAG vezérigazgatója ismét levelet írt az iparügyi miniszternek 
az „Új vasmû felállítása” tárgyában. 1949. decemberében megszületik a döntés, hogy az új vasmûvet Dunapentele község határában 
kell felépíteni. 1950 közepén az építkezés megkezdõdött.

A gyárépítés helyi irányítója 1950 tavaszától Borovszky Ambrus volt, aki fiatal öntõmunkásból lett sikeres, tisztelt és megbecsült 
gyárvezetõ. 1953-tól a Vasmû igazgatója, majd vezérigazgatója egészen nyugdíjazásáig, 1975-ig. Közben 2 évig kohászati 
miniszterhelyettes.

1951. november 7-én megtörténik az elsõ csapolás a Vasmû új öntödéjének kupolókemencéjébõl, és átadásra kerül ezen kívül a 
mechanikai mûhely, valamint a kovácsmûhely. A város út- és lakásépítésének elsõ ütemét már korábban végrehajtották, és a 
dolgozók rendelkezésére bocsátották.

Ezt követõen – nem kevés nehézség árán – folyamatosan bõvült, fejlõdött a vállalat, egyre több megépült új üzem lépett be a 
termelésbe. 

Ezekben az években szoros munkakapcsolat is kialakult a borsodi üzemek gyakorlott kohászszakemberei és a szakmát tanuló 
dunaújvárosiak között. Többen családosan is áttelepültek Miskolcról, Ózdról a kedvezõbb feltételeket biztosítani tudó új 
üzemekbe. Országosan 84 vállalattól közel 2000 szakembert irányítottak át Dunapentelére.

A gyárépítéssel összehangolva épült ki az új város, benne valamennyi funkció, amelyek a lakosok életkörülményeinek megfelelõ 
biztosításához voltak szükségesek. 

A Vasmû nagy ütemû építése – az ezekben az években megkezdett egyéb nehézipari beruházásokkal együtt – túlterhelte az ország 
gazdasági lehetõségeit, elvonta az eszközöket más, fontos fejlesztési igényektõl. A keletkezett nemzetgazdasági aránytalanságot és 
feszültséget a Vasmû építési ütemének átmeneti lassításával, a többi acélgyártó állami vállalat fejlesztési szükségleteinek 
visszafogásával és egyéb nehézipari tervezett beruházás elhalasztásával igyekezett megoldani a kormányzat. 

A Vasmû több mint 50 éves történetének sikerekben gazdag és nehézségekben sem szûkölködõ krónikáját önálló könyvekben, 45 
kiállítási tablón, filmeken, ipari skanzenekben, képzõmûvészeti alkotásokban jelentették meg.

Ma már Dunaújváros, a Vasmû, új nevén a Dunaferr egy befejezett virágzó város, illetve teljes termelési vertikummal 
rendelkezõ kohászati nagyvállalat. Példaértékû és tanulságos az itteni eltelt fél évszázad.

Nagy erénye a Vasmûnek, hogy az 1990-es évek hazai ipari, gazdasági, társadalmi rendszerváltását, és a nemzetközi dekonjunktúra 
éveit át tudta vészelni. Vezetõi találtak a maguk számára fennmaradási kiutat, „elõremenekülési” lehetõséget, miközben a többi 
hazai kohászati üzem szinte teljesen megsemmisült. 

Ma már a város lakóinak – a Vasmûvön kívül – több jelentõs ide települt önálló vállalkozás, intézmény is biztosít munkahelyet, 
különféle szolgáltatásokat. 

Példás volt és maradt a Város és a Vasmû vezetés kapcsolata, együttes fellépésük a közös feladatok megoldásában.

A város új nemzedéke egyre inkább magáénak érzi szülõhelyét, és jó lokálpatrióta módjára tovább gazdagítja azt a mai igények 
szerint szellemi, anyagi, morális új elemekkel.

Hasonlóan a többi volt kohászati nagyüzemünkhöz, a Vasmû is számos hazai és külföldi hírességet látott vendégül, több 
tudományos, mûvészeti, oktatási, sport és szociális intézményt szponzorált az eltelt évtizedek során. Õrzik ennek is az emlékeit.

A cég és egyes dolgozói számos magyar és nemzetközi szakmai, sport, kulturális és egyéb kitüntetés birtokosai lettek.

A mûködõ üzemek csoportos látogatás formájában – elõzetes egyeztetés alapján – szakavatott idegenvezetõkkel megtekinthetõk. 

Átfogó képet nyújtanak a térségrõl az egyes kiállítóhelyek is:

Intercisa Múzeum (nevét a régi római településrõl, Intercisáról kapta). Itt vannak a bronzkor egy szakaszának nevet adó 
ún. koszideri kincsek, a kora császárkorból a nagyvenyimi szarvasos-napkerekes urna, egy Mithrát ábrázoló dombormû, 
római kori díszkocsiveretek stb. A történeti gyûjtemény az „elsõ magyar szocialista város”, Sztálinváros dokumentumait 
õrzi. Állandó kiállítása: Dunaújváros története – az õskortól az 1970-es évek közepéig. 
(Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. Telefon: /25/ 408-970);

Az Ipari skanzen, a parkerdõben;

Állandó szakkiállítás a Dunaferr Humánpolitikai Intézetében;

Római Kõtár és Romkert;

Papírgyár Üzemtörténeti Gyûjteménye.

Fejér megyében 36 múzeum, ebbõl 5 technikatörténeti gyûjtemény ad felvilágosítást az érdeklõdõ látogatóknak.
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