
Ь ^ >Ъ

*

STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK DUNAÚJVÁROS IPARÁBAN

/doktori értekezés/

v

KISS ATTILA



■ 
■

.



TARTALOMJEGYZÉK

oldal
Jevoaetóe 1.

I* Аз ipar езогере Dunaújváros gaadaeigi 
életébe» 3.

II. A jelenlegi ipara zorke set kialakulása 

Dunai Vaeoti
Építő» ée Éfcitőacyagipar
Könnyűipar
Llolcieaaripar

B.
11.
18.
23.
36.

III. A esorkezeti változások Izatáea аз ipari 
tevékenység hatékonycágára

A hatékonyság váltosása komplex 

mérése
Aa élőmunka hatékonyéága 

Aa álléoezköshatákonyeág

39.

40.
45.
54.

IV, As iparfojlaestée távlati lohetőségei 62.

Jegyzőtök 77.

Mellékletek 81.

Bolhásznált irodalom 88.



BEVSZÜTLS

Hatékonyság, egyensúly, növekedés, terű» lóé- éc vornékuzer- 

kezet - ezek a fonalnak czerwpelnelt leggyakrabban napjaink

zott, arányos növekedés úgy népugezdaeáci, Kint vállaluti 
szinten ccokié a gazdálkodás hatékonyságának eneléeén, ü 

termelés szerkezeti arányainak javításán keresztül valóeul- 

hot meg* Ш aáx agyra kövotelobb asUkeégozerUaég, hogy о 

rondelkeaéare álló munkaerőt, álló- ás forgóeszközöket ©- 

dotteásainknak, lehetőségeinek logpegfclelábban ooesuk el 
q különböző népgazdasági ágak, ágazatok között* A gazdasá
gi tevékenységek helyot arányainak kialakítása azonban nem- 

ikra-, hanoa clkroökondtalai kérdőé io* Шп elegondö 

ugyanié csupán népgazdasági szinten mogkövetolni о gazda
sági ágak helyo© arányát, törekedni kell a településükön

csak

belüli aránytalanságok fobs zárolására le* Teraáaaöteeen ез
jelentheti eat, hogy az egyes rációk, települések gaz

dasági struktúrája a népgazdaság szerkezetének tükörképe 

legyen* Sót* az való törekvés kifejezetten káros kö
vetkezmény okkel járna, nem bőszéivé orról, hogy legtöbbször
az ilyen óhaj - már a környezeti adottságok miatt is - ele
ve megválód the to t lan •

A helyes strukturális arányok kialakítása roncsuk üsezgaz- 

daeá&l fölödet* Eapró kell törekedni az egyes települőtök 

toljon is* irdenes toíiát vizecálot alá venni akár váró-
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I. rraaaatfefeiii-m- иД.,да;аи
lunaujvároG hajtok legiparoeodottabb városaitok eg;ike* 

Azt, hogy sorrendben hányadik holtot foglalja ©1 ebben 

a neeŐnyben - a rangcoroláe ttikrátU lehetősége alatt - 

igen nehéz losme asgállaplteni* módónképpen elfogadha
tó azonban, hogy e tls legfejlettebb ipari városunk kö
ze tartozik*

A foglalkoztatottak népgazdaság! ágak szerinti megoea- 

láeát tokintve Ad* 1* ábra/ L.ogállepitható, hogy as i-

.■U&f«aa&safarjyLi»m

foglalkoztatottak megoszlása;

bruttó termelési értékhez való hozzájárulás i

%

■

7/ m
egyébmezőgazdaság

lm ábra

ipar
//!í

. t.ii
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par foglalkoztatja a dolgozók több mint háromregyed részét 

//5*5 .'/% miß a mezőgazdaság aránya аз agy еzásalókot een 

éri ©1. dokkal inkább kifojo:ik űz ipar súlyát a termelési 
adatok. 1974-ben a váróéban előállított ée forgalmazott 

termékek értéke meghaladta & 15 milliárd forintot, Smiek
aő&azdaeát,* 13,3Ö6,2 ,-j-át аз ipari ágasatok, 0,5 i>At a 

íWt pedig a különböző anyagi ás nem anyagi szolgál tatások 

tették ki. Összevetve аз ipar részarányát a foglalkoztatot- 

tak, illetve аз előállított ösezoc társadalmi tartsák szem
pontjából, az első következtet és i Dunaújvárosban ia az ipar 

e gazdasági élet leghatákonyabb területe.

A város iparának országos jelentőségére utalnak aa alábbi
adatok ie:
- aa 1.000 lakosra jutó iparban foglalkoztatottak száma 

495 fő, ami kb. 70 .,-kal magasabb a városaink átlagánál;
• kieműlkedően magos ez ipar koncentráltsága is? az 1.000- 

nél több munkást foglalkoztató ipari telepeken dolgosók 

aránya 75 >», az országos 39 Múl eseabenj
- az egy ipari foglalkoztatottra jutó állóoszközórtók 

/562.470 Ft/, közel a kát ée félszerese a városi átlag
nak /232.328 Ffc/i

- a város űzöl elnök nagaafoku gópeeitotteógéxo utal, hogy 

Budapest ód Miskolc után a munkagépek közvetlen hajtásá
ra használt erőgépek ée az összes villamosmotorok telje
sítőképessége itt a legnagyobb az ország városai közül 

/391.5?7 kW/s
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- аз egy munkásra jut6 hajtóerőértéket tekintve városaink 

kösül Dunaújvárost ogy ааш előzi meg /23 #9 kW/*

Mindazok аз adatok1* érzékeltetik őzt аз óriási kapacitást, 

mely tükrözi a város népgazdasági jelentőseit* IMms kell 
még számításba venni azt, hogy аз itt előállított termékek 

sok ecetben аз egész orcaág termelóéének igen na^y hánya
dát teaaik ki Ad* 1. táblázat/*

гоезак аз ore ..iá,-.ее 1* ез* táblázat
1974 óv

»
1970 óv2 e r m ó к

/j

34 34Ily orsvae 

Acélnyerevae 

Mart inacél 
Durva aeóllomea 

Finom acőlleno 

Megosztott acélcső 

Féltermék cellulóz és faceiszolat 

Szulfátcellulóz eзаInából 
Papír
író- nyomópapír

34 34
30,932
9253

84 92::

46 100
31 31

10072
15 14
49 50

Forxéa Dunaújváros 1971-1974.

/А táblázat adataihoz érdemes megjegyezni, hogy a papír
gyárban végrehajtott rekonstrukció és a folyamatban lévő 

nagy beruházás eredményeként a papíripari termékeк ráess*
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гát tekintve lényeges váltoaáeok fognak bekövetkezni. A 

rekonstrukció befőjeztével a papír 20 >j-át, aa Író- óe 

nyomópapír 75 :j-dt a dunaújvárosi gyár dilitJa ölő./

Dunaújváros, mely ко adatban csak egy gyáróriáeból ée néhány 

lakóépületből, do annál több barakkbál állt a pentelei fönn- 

alkon§
góezeógügyi, kulturális, szociális, kommunális ellátottsága 

előtt lo egyike hazánk legdinaoikusabban fejlődő városainak.

nemcsak ipara, hanem közigazgatási szerepköre,

Mivel a város iparának eulya аз ország gazdasági 6letőbon 

állandóan növekedett, ezzel együtt nőtt аз a felelősség le, 

amit a városnak kell éreznie hazánk gazdasági fejlődéséért, 

ős a felelősség megköveteli, hogy a termelőegységek о tény
leges szükségletnek megfelelő termékeket állítsanak elő, e 

ugyanakkor a különböző gazdaeági ágak - különösen a a ipari 
ágasatok - között olyan szerkezeti arányok alakuljanak ki, 

melyek lehetőséget biztosítanak a dolgosók ólét- éo munka
körülményeinek további Javítására, Alakoséig életszlnvona- 

la elsősorban a gazdálkodás színvonalától, a termelés haté
konyságától függ. A gazdasági hatékonyság Javításának pedig 

egyik legfontosabb lehetősége аз előnyüe ezerkezoti átala
kítás, a progresszív, termelékenyebb ágazatok súlyának nö
vő lese аз öeeztevéhenyeő&en belül.
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Dunaújvárosban аз ipariak аз országos átlagnál ie nagyobb 

a jelentősége, épp оsort Itt a strukturális kérdések oleő- 

sorban, oint аз ipar strukturális kérdései Derülnek fel* 

Kedvező ezorkooeti Beeзеtétel ©ellett nyilvánvalóan javul 
аз ©góca ipari tevékenység erodoényessóge, érni vicsont le
hetővé teszi аз ipar fokozottabb hozzájárulását a város 

külünböso irányú fejlesztéséhez* iárdi ie teiiát uogvizegál- 

ni, hogyan alakult ki a város jelenlegi ipari struktúrája 

és a strukturális változások, ©ilyen hatással voltak аз e- 

géaz ipari tevékenység hatékonyságának alakulására.
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lepíil éobálóлоt-feJ lee at ési terv© alapján - a поросеégcaán 

85*000 főt le elérheti.

Jelenleg a város üzemeiben a megye Ipari foglalkoztatottja- 

inak 34 £"* dolgozik, ás a szocialista ipar állóeszkösóinak 

55 <j~a található itt, araiból 47 %-nyi őrtők a Dunai Vasmű
ben van beépítve.

Kivel a város telepítésének célja elsősorban ©gy nehősipo- 

ri bázis megteremtése volt, érezhet6 hogy még napjainkban 

is a nehézipar a helyi ipari tevékenység maghatározója.
Bár az elmúlt évtizedekben komoly erőfeszítések tűrtéritek 

az ipar egyoldalúságának aegaoUnto tóecro, önnek eredményei 
főleg a foglalkoztatottak ágazati változásában mérhetők le. 

A termelési értékek alapján a nehézipart képviselő Dunai 
Vasmű részesedése még mindig aránytalanul magsa, ami egyéb» 

ként a többi ágazatban működő egységek tevékenységének ala
csonyabb hatékonyságára vezethető vissza.

A pillanatnyi iparézorkozet kialakulásának folyamatát érde
le áttekinteni ágazatonként úgy, hogy megvizsgáljuk аз e- 

gyes iparcsoportokba tartozó vállalatok telepítésének oka-
igyarásatot is adunk a strukturál!* 

változások lényegére és azok szükségeseégére.
it, c őzzel egyben
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Dunai Vasmű

A fő ga sdaeágpolitikai elképzeléseknek megfelelően as UDP 

központi v©setöcégőnek as 5 éves tervről hosott 1949. áp
rilisi határozatában - bár о log esükaaavuan - eső esik вя 

uj toi® menti kohászati kombinátról* "Felépül uj* le-na
gyobb koháaasati bázisunk, üohácaon*" I3ég es év december 

9-én as országgyűlés Jévá is hagyta as ötéves tervet, e 

benne a mohácsi kombinát építését* 19 nappal később azon
ban a Minisstortanács G957A949. esámu határozatában e mo
háé ei építkezés beesUntetésérői és a dunapentelei építke
zés megkezdéséről döntött. A követkenő év májusában pedig 

már meg le kezdődött annak a Duna menti kombinátnak о föl
épít tf ее, melynek gondolata már- a Q/uri Programban megfo
galmazódott, de megvalésitáaára esek felszabadulásunk után 

került eor*^*

:~áx a fentiekből is kitűnik, hogy az aj bázis telepítésének 

ezüke-égős cége terén megmutatkozó határozottságot a telepí
tés kiválásstácávol kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság 

Ideértő. Ш. volt ennek as oka? Hlyen telepitőténycsők Ját
szottak qserop©t a telephely kijelölésekor?

•Ja adaeágf ölűre Je-ampertbél elsősorban un© menti terü
letek Jöhettek ezárnitágba, egyrészt о vasmű várhatóan nagy 

ipariviz igényének, illetve a leendő váróé ivévÍz-szükség
letének kielégítése miatt* másrészt pedig asért, mert a
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gyár alapatiyagellátáeához szükséges vasércet Import bői kel
lett de kell biztosítani ée a szállítás vlsl utón lényege
sem olcsóbb» mist egyéb oezközökkel# A ezekért ők igy a Du
ce vonalár, hét helyen folytattak vizsgálatot j Uoháeson, ...i- 

őagárdon, unaföldváron, Kagymaroeon» Tát óc Vác környékén#

Ebben aa időben sikeres kokezoeitáel kisériétok folytak a 

mecseki szénnel, Pécsett# Aa eredményeket a szakértők túl
értékelték ée os döntő jelentőségűvé vált a gyár és a vá
róé holyénok kiválasztásában• Valószínű es volt as oka a 

kormány határozott kívánságának ie, mely esorlnt a vaemü- 

nok Judoposttél délre, legalább 100 km- távolságra kell 
lennie# így a terv esők figyolme elaéeorban tfohácera irá
nyult#

A hidegháborús hangulat, a romlásnak indult uagyar-ju&oez- 

láv viszony osonhat, honvédőim! szempontok miatt a határmen
ti terülőtek ollianyagoláeáhos vezetett. Bs egyben azt «je
lentette , hogy a mohácsi beruházást is át kellett telepíte
ni# A komlói esőn közelsége miatt kiválasztott másik lehe
tőség - Siéagárci azonban nem jöhetett számításba, mivel 
a földmunkák elvégzése során itt 6 millió földet kellett 

volna megmozgatni, mindössze hat hónap előtt# Maximum eny- 

nyi idő állt rondelkozésre orré a feladatra, különben a 

kombinát építésének érdemi munkáját mm lőhetett volna i~ 

dőbon elkezdeni# As óriási feladat ée a megoldásához szük
ségéé 8.000 kubikus szállás ée élelmezési gondjainak meg-
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oldás® Ily on rövid Idő alatt lehetetlenné t.otto a eióagár- 

dl telepítést, A földmérők végűi megjelentek Dunapentole 

lm tárában ±e# e mivel о ©ióagárdi 6 mi Illő rf földdel ebem
ben itt erek 3*4 millió rf-t kellett igmosgatnt, oldalt a
Vftenü óe a vára о eorea.

ffln a Л»..Яаи1оввИЬ. toioBiii.6.i;feg.o-wk .- e
шш^айкШаДа<ии.ааДа8йД ,Ддяа^лШ.т^4 Ate..-;

'.ю^аьнтняпж ^ütäibii.ife.it"ЯДу4.^йй1

nát v4-,Iq «в halvát.

■Mill*!А~Л

A Dunai Vasmű /korábban öatáün Vasmű/ telepitőtényosői kö
pött legtöbbször említés esik a "oe ssőga zdeeágbál fölszaba
duló smmkeard lekötésén-rol# Ezzel карееоlatbon érd.
negiandJLtMi» hogy Dunapentelén az építkezések megkezd ásó- 

как mindössze 150 szabad munkavállalót tartottak nyilván, 

e hasonló volt a helyset & környező falvakban is# A vasmű-
sőgas-vot tehát ne© a holyi wezsbed munkaerőre", hanem a 

deeág átszűrve..őse, gépesítése során felszabaduló munkaerő- 

re telepítették# As ötven évek elején a környék mezőgazda
ságában ugyanis kifejezett problémát jelentett az építkezé
sek által kínált korlátlan munkalohetőség, ©mennyiben nehe
zítette a terme lőg sövs t ke se t e servo zését, illetve a mső- 

gazdaeágl munkák elvégzését• A Dunai Vasmű telepítési té
nyezői kősó végeredmény bon besorolható a “seaőgaadaeágbóX
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felszabaduló munkaerő" 022a! a ^jegyzéssel, houy 02 ecak 

a későbbiekben, a oezö^asdaedai teroelee eépeoitőce sorén
vált roalitáesá#

1950 nyarán necke idődbe tett - magyar-esovjót oüesakl-saa- 

dosá&i o^yüttmüködée eredményeképpen - a vaeníl építése • A 

tervek egy rés2q /a koháeeatl rész/ a GIPHGLBZ csóváét 
terve zéirodában kóosült, óig aegyor rácsról a Kohóipar! 
Tervező Iroda végest© a conoráltcrvesői feladatokat# üredo- 

tilos a vaemti évi termelését 544 ezer torma nyorsvaaban,
480 оser tonna acélban, 200 оser torma kendere 11árubon 00 

540 ezer tonna tokosban határozták meg# A későbbiekben - 

□ivei eaakoai körökben ieooretee volt, hogy egy vertikális 

kohászati tizen 1 millió tonna acélgyártácl kapacitás alatt 

nem lehet gazdaságos - négy uj acélgyártó kemence, két ко* 

hé ée két kokszoléblokk megépítésével a vállalat kapacitá
sát 1 cillié tormára kívánták bővíteni# A második ütemre 

tervezett létesítmények kivitelesásáré azonban a város jö
vőjének megkérdőjelezése ш a beruhásáapolltikéban bekövet- 

ke sott megszorítások miatt nem kerülhetett sor# Ешюк elle
nére q vállalat müeзаki fejlesztéssel, Usem- és munkaszer
vezési intézkedésekkel аз első ütemben megvalósított terme
lőalapokkal 1972-ben elérte аз 1 millió tormáé acélterme
lést, sut ezocielista nehéziparunk legnagyobb vállolGtává 

fejlődött# Termelési értéke alapján a magyar vállalatok ké
sül ügyetlen, mely as 500 legnagyobb nyugat-európai céghez 

hasonló force lmot ér el.4* Veresége, eeiskösállománye alap-
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ján eleu, exportját tekintve negyedik-ötödik, létszám vonat
kozásában pedig a 11. legnagyobb vállalatunk. Erre a szint
re azonban icon nehéz - az egész vbüü&I látót veszélyeztető 

- időszakokon keresztül vezetett az ut. 1950-ig a vállalat 

nyereséget non tudott о lómi. Ekkor sokan - általánosítva 

az első óvek veszteséges termelését - kétségbe vonták lét
jogosultságát is. Káeübb azonban, különösen a kohászati má
sod termékeket gyártó kapacitások beindítása, felfuttatása 

követköztében a hatvanas óvok kösopére a vállalat nyeresége 

már meghaladta a félmilliárd forintot, 1974-ben pedig ciár 

megközelítette a násfélmlUlávdot• Ugyanokkor a vállalat, a 

bofizetett nyereségekkel, amortizációs összegekkel 1968 vá
góra vicczafizette az állatinak о korábbi években beruházott 
vagyont.

A vállalat jelenlegi gazdasági potenciálja nagyban köszönhe
ti annak, hogy - a termoIdei Volumen fokozása révén, de egy
ben annak feltételeként - a hazai igények kielégítése rael-
lott bővitoni tudta szocialista ém tőkéé exportját ie. Je
lenleg árbevételének 30-35 Я exporttevékenységéből fakad. 

Termékei három kontinens 34 országába jutnak el. KUlönÖeen 

fontos a vállalat tőkéé exportja, mely évente eléri a 40-50
millió dollárt. Ezen a piacon jelentőé tételt képviselnek a 

melegen hengerelt tekercs- óe lemeztermékek, hidegen henge
rolt áruk, hajlított szelvények, radiátorok, etb.
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tatott alacoonyabb részes©dés аз Ötvenes években, főként 

arme к tulajdonítható, hogy okkor as ipari, kommunális, be- 

rubáaások, valamint о váróéi építkezések négy volumene al
att az építő- és ópitőanyagipor termelése igen jelentős 

volt. Ugyanakkor - taint arról a korábbiakban említés esett
volt nyereséges, /Ebben- 1958-ig о Vasmű tevékenye égé 

аз időben a hivatalos álláspont le valahogy úgy fogalmazó
dott meg, hogy a "legdrágább acál a nlnce, a többi az mind 

olcsóbb"***/, A törne léé hatékonyságában bekövetkezett lé
nyeges javulás - annak ellenére, hogy a vaetoü aránya úgy a 

léteaáia, mint az állóoeaközállomány alapján csökkent a vá
róé iparéban - аз össztermelésen belül a vállalat növekvő 

hányadét eredményezte /1965-ben 79,2 %/9 Csak a hatvanam é- 

vek máeodik felében és a hetvenee években érezteti hatását 

aa a szerkezeti változás, ami a könnyűipar idotelepitécóvel 
következett be* Ezek a vállalatok ugyanis gazdálkodásuk szín
vonalát tekintve most kezdenek felemelkedni, bár a unoi Vas
mű szintje mögött ufc messze elmaradnak.

Végeredményben az, hogy a Vásott részaránya a város iparán 

belül még mindig elég magas, főleg a lényeges termelékeny
ségből! különbségnek tulajdonítható, mely közte és az újon
nan telepitett könnyűipari létesítmények között fennáll*

/' ?
■ у

Чх/ч'> 56
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Énliő- do libitőamvar.iaar

As építő- óc opitőanyagipar /továbbiakban építőipar/ a pen- 

telei épitkesée negkesdéeétől a vároc Ipari feálődéeénok o- 

gyik leglényegesebb gIqdo. Jelenleg a 26* as. .Ülaoi Építő
ipari Vállalat, a Beton- ée Vas betonipari llivek limaiig váró
éi Qyára, a Hídépítő Vállalat 095# es. ípitéevosetősége ée 

a Kohéessati Qyárópitő Vállalat dunau^várooi főópitéevesető
sége, valamint a Dunau^vároel Tervező Iroda folytat építői
pari tevékenycéget a váróéban. As utóbbi báron, vállalat a- 

soubaa, részben k&aulyuk, részben pedig a ssükeégee adatok 

bésagosaága alatt ű feldolgozásban non cserepei.

1350-ben as ópitkeséeek kezdetén, as építőipari tevékenyed
nek sünét két nagyvállalat bonyolította le 5 а Шва menti 

£2ageeépitő Vállalat ée a Duna menti Lldly építő Vállalat, mely 

utóbbi oaoftakuláaakor még Loháeoi Mélyépítő Vállalat néven 

volt ismeretes. 1951-ben elrendelték e két nagyvállalat 

trücsté eserveséeét. Megalakult a 26* ss. Állami Épitőipa- 

ri Trüast, melynek Üt vállalata lett; a 26/1. Gyérépite, a 

26/2. Vároeépitő, a 26/3. Ssakipari, a 26/4. Segédipari ée 

a 26/5. Építési Anyagellátó Vállalat. A korábbi Mélyépítő 

Vállalatból pedig megalakult a 33* es. Állami Építőipari 

Trüsst, a Betonútépítő, a Hídépítő és a Vismüépitő Vállala
taival.
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A jelentős volumenU váró Gépit és kivitelezését csaknem ki
zárólag a 26. az. Alisai Építőipai' i 

Vállalat végzi, mely 195?. január 1-án alakult а 

26* es. 4b a 33« ez. trösztökből.

A vállalat léteidbe аз alakulás évében 3*126 fő, fővállal
kozói termelése 263 millió forint, аз átadott lakácok aaá- 

m pedig 654 volt« Baekből аз adatékből ie kitűnik, hogy 

ekkor Dunaújvárosnak a Yaeott mögött a második legnagyobb 

ipari bázisa volt. Ugyanakkor - mivel évi nyerőGége megkö
zelített© óbban аз óvbon a 12 nllllé forintot - egyben a 

váróé legrentábilisabban dolgodé ipari egyeégének ie te
kinthető.

Jelenleg a vállalatnál dolgosék látásáé» 4.614 fő, аз évi 

termelési érték pedig 1.411 oá ewer forint. A vállalat mint
egy 20.000 korszerű, ösazkonfartoa lakáé felépitéee mellett 

ipari nagyberuházások ogáea eorát kivitelezte. Esek késül 

a le j jelentősebbekt
Dunaújvárosban* a Dunai Vaeoü létesítményei, üseluacel- 

lulős- és Papírgyár, Hullámvertikum, Épm©tele®gyár i 
Százhalombattán t Dunai Hőerőmű, Dunai Kőolajipari Válla

lat létesítményeij 
Pécsett 8 a Pécsi Hőerőmű 

Moháoaont iharost lene agyár 

Pakson s az atomerőmű
Budapeeten t аз UlfHAIISZEIAS ezókház, Gtb.
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LÜvel a 26* es« ÁÉV nem le egy nagyberuházás kivita le léé
ben részt vess, az V • ötéves t orv bon 526 millió forint tá- 

fogatáét kap belső vállalati fejlesztésre. Ennek réven ki
alakítható a korszerű ipari* влек- 6e azerelÓipori előre
gyártóé bérlés, <3e bevezethető ал erre épülő uj koreserü 

technológia# A rekonstrukció eredményeként a vállalat a 

tervidőszak vésőre el kell hogy erő© a kétmilliárd forin
tos termelési értéket, érni feltétion ezerepet játszik a 

váróé ipari eлегкоsetének némi mődaeuiáeában.

A város ópit©anyagiparának báaieo a beton- é e 

Vasbetonipari Müvek ű unaujvá- 

roei Gyára * mely 1955« január 1-én alakult meg 

a - korábban már említett - 26* аз. Állami Építőipari fröest 

26/4* űegédipari VállalaIstának Betonelemgyártó részlegéből.

A gyár alapításékor a város területén 3 teleppel működött* 

ahol igen alacsony fokú gépesítéssel, döntő részben kézi 

erővel elérti gyártott betonelemek és Miké kéeaitéeét végez
ték* Később egyes üzemrészek felszámolása mellett megterem
tették аз évi 2*5 millió forintot meghaladó födésgerende és 

áthidaló gyártásának feltételeit. A termelés volumenét ér
zékelteti, hogy 1972-ben vasbeton födémgerendábél ал oresá- 

goe termelés mintegy 40 w-m ал itteni üzemből került ki. 

Ibiitétlen megemlítendő azonban* hogy а lágyvanbetétes fö
démgerenda gyártása igen alacsony termelékenységű* Ilivel ал
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egész vállalat gazdálkodásának színvonala - előnyös termék
szerkezet kialakítása révén • nagyban javítható, & jelenle
gi rekonstrukcióé időevakban feltétlen sort kell keríteni 

©írnek a típusnak a gyártásáról a feszített födémszerkezetek 

gyártására történő átállásra#

A vállalat szempontjából Igen jelentős időszak volt a 60- 

au évek ©leje# 1963-64-ben alakult ki e gyár ház©lem&yártó 

kapacitása, mely az ország egyedüli hazai tervezésű őe ki
vitelezésű házgyára, arait egyben a közvélemény is az or
szág első ilyen jellegű létesítményeként tart számon. Ez 

az elsőség azonban a későbbiekben fokozatosan hátrányt kez
dett jelentőn!# Az aj házgyárakkal szemben a dunaújvárosi 

egyre nehezebben bírta a versenyt. Ezért vált szűkeégesse 

as a 300 millióé rekonstrukció, mely még 19/5-ben megkez
dődött ée ез V. ötéves terv időszakában fejeződik be.

A 3. ez. táblázat adataiból két lényeges dolgot érd 

emelni. Az egyik az, hogy az építőipar súlya az egész város 

iparán belül az ötvenes években igen mages volt. A másik - 

arai egyébként a váróé ipari struktúrájában végbement válto
zásokat is tükrözi - az, hogy az építőipar súlya csökkent.

c ki-

A bruttó ipari termelést tekintve az 1955-beИ 40 ő-oe a- 

rány természetesen annak tulajdonítható, hogy ekkor még а 

nehézipar mellett szinte csak építőipari tevékenység folyt 

e városban. A Vasmű ée az építőipar tömörítetté a foglal-
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ÍM ÚSitű: ^ ЙаШИШУйИИ arfe,-a a vátvc Inari tovstoa-
£á -Sben 3. es. táblázat

Inputtá állóesz-
kösállomáfly

ezer Ft

Bruttó termelési 
értők Létszám

Évek ->*-oe
arány

< J—O 55% főezer Ft aráiig

1955х 237.918 40,5 2.932 32,5 36.306 4,3 

1960 529.596 15,9 4.391 29,4 84.560 1,7 

1965 591.762 10,8 4.166 21,9 177.493 2,0 

1970 929.414 10,6 5.26? 22.0 225.994 2,0 

1975 1.934.900 13,8 6.271 24,9 460.016 3,6

x Az építőiparban az ötvenes évek elején bekövetkezett 

többszöri ezervezeti változások miatt az 1955-0e ada
tokban a 26. ez. ÁÉ7 hányadát csak becsülni lehet.

koztatottak közel 96 >*-át ée rendelkezett az állóeszközök 

99,3 %-ával. Ezt az egyoldalúságot különösebben nem kell 

magyarázni, ha arra gondolunk, hogy ekkor jóformán a kohá

szati kombinátra ée a városépítésre koncentrálódott minden 

erőforrás.

A későbbiekben a könnyűipar fokozatos kiépülésével az épí

tőipar aránya kezdett csökkenni. Várhatóan oa az aránycsök- 

kenée a hetvenes években megszűnik ée a jelenlegi részese

dés etabilzálódik.
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Az Ötvenes évek eledén senki eem gondolt Sztálinvároeban 

olyan üzemek telepítésére, melyek lehetőséget adtak volna 

a nők tömeges foglalkoztatására* Az ebből fakadó problémák 

aztán egyre nehezebb és nehezebb feladatok elé állították 

a város vezetőit* Kezdetben a nehézségeken más úgy próbál* 

tak úrrá lenni, hogy kitelepítési határozatot hoztak a fér
jük után a váróéba szivárgott ée munkát néni vállaló асе зо
ну okra* Bz a határozat elsősorban a aég megoldatlan lakás
gondok miatt vált indokolttá* A kezdet kezdetén ugyanié 

férj ée foleeóg aég külön tömegűzálláeon volt kénytelen 

lakni és az önálló szobám való jog ceak azokat a hásaso- 

g, ahol mindkettőnek helybeli munkaviczonya 

volt* A nők közül podig nagyon kévéé volt olyan ezerenceée, 

hogy a kövéé számú munkahely valamelyikén elhelyezkedhetett 

volna* Lindezeк ellenére - az átlagosnál Jobb helyi áruel
látás miatt - a váróéba való beáramlás igen gyors Ütemben 

növekedett. 1950 ée 1954 között Satálinvároe lőlekazárna 

4*000-ről a tervezett 1Ö.G0Ü helyett, 27*500-ro duzzadt, 

nazel a dinamikáé fejlődéssel párhuzamosan, egyxo nyomasz
tóbb gondot okozott az uj munkalohetőéegeк előteremtése, a 

nők munkáoaállitáea, e ormok kapcsán a családok életezinvo- 

naIának emelése. 1955-ben a nők az öeezee ipari foglalkoz
tatottnak csak kb* 15 .'-át tették ki, ami az ipar egyolda
lúéért, az elsősorban nőket foglalkoztató könnyűipar hiá
nyát tükrözi, /ld. 4* táblázat/

kát illette

/

!
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Л város könnyűipari vállalatai közül a ?c j ér
Vállalat

tekinthető időrendi

Л Ö -

d u -ß у e i 

naujvároei
nyomdaipari

telepe
sorrendben a legelednek* Még 1951-ben települt le Buda
pestről» e kezdetben csupán ügyviteli nyomtatványokat, ki
mutatásokat, a dolgozók étkezési jegyeit ás különböző pro
pagandaanyagokat állítottak elő* Profilja azóta ujsá&nyom- 

tatáseal de könyvkötészettel bővült, A nyomda vitathatat
lan fejlődése ellenére - akár a foglalkoztatottak létszá
mát, akár az állőessközállományt, vagy a tért©lééi értéket 

tekintjük - még mindig a könnyűipar legkisebb vállalata Du
naújvárosban*

A könnyűipari üzemek közül másodikként a Dunaújvá
ros i /létrejöttekor őztálinvároei/ Vegyesipa
ri Vállalat alakult meg* Az évek során a válla
lat profiljában több változás történt* Az 1956-ban létesí
tett konfekcióüzem, a kárpltoeüzemben 1960-ban kialakított 

bútorgyártás, majd 1964-ben a ládagyártóé non annyira gaz
daságossági okokból, taint inkább a nők foglalkoztatottsága 

szempontjából vált jelentőséé. A vállalat profilja 1966-től 

stabilizálódott* A korábbi ipari tevékenysógoк zömót vagy 

megszüntette, vagy átadta máénak* /Az inggyártáo a Pérfi 

Feliómemügyárhos került át, a порpoló-kivarró üzemet pedig 

a iSagyax Posztógyár vette át*/ Jeleábg a vállalat fő tevé
kenységi területe a lakossági szolgáltatások végzése, de 

emellett jelentős árutermelést is folytat az 1959-ben lé-
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taeitett cipőüaeoben, ahol Jelenleg kb. évi 1 millió pár 

gyeraekeipőt állítanak alá.

A nyomda ée a Vegyesipari Vállalat 1955-ben mindössze 148 

/20 illetve 120/ nőt foglalkoztatott. nyilvánvaló, hogy as
©gyre súlyosabbá váló problémákon as nem segített és a 

oldás további halasztást már tűrt. 1957 májusában hoea- 

soae tárgyalás után a Könnyűipari Mtnieztérima, a Vörös Ok
tober Férfiruhagyár ás a váróéi tanács képviselőnő szerző
dést irt alá, ogy о sor személyt foglalkoztató ruhagyár1 te
lepítéséről* Rövid két hónap alatt sikerűit átalakítani ée 

berendelni a váróé túlméretezett kikötőépűletát, ée Julius 

végén megkezdhette munkáját a Vőröe Október 

Pérfiruhagyár Dunaújvárosi ü - 

zöme. Az eleő, igazán könnyűipar! létesítmény egyen
lőre csak 220 nőnek biztosított »unkát, melyek közt csupán 

15 volt szakmunkás. Itt Jegyzendő meg, hogy az nők foglal* 

koztatottságának göncit súlyosbította, az is hogy az óriá
si női munkaerótartalók kvalifikáltsága egészen minimális 

volt. Ennek tulajdonítható, hogy а шапкаlohetőcégek hiánya 

ellenére a könnyűipari üzemekben igen 

delével kellett számolni, ami csak az üzemek erősödésével 

párhuzamosan mérséklődött.

létezámfluktu-

Az alapítást követő évben a tuljee létezés már meghaladta 

a 000 főt, melyből á23 olyan nő volt, akiknek többsége az
előtt csak a háztartásban dolgozott. A gyár szerepét tehát
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nemcsak a boán kall látni, hogy a város munkaerőgondjain
abban is, hogy úttörő cserepet Játszottenyhített, ha»'

a faluról felkerült lányok, asszonyok nevelécében - a ezá-
aukra idegen nagyüzemi termelésre.

As uj gyártási eljárások bevezetésével /1964-ben itt коad
ták aloesör а1ка1еязн1 a ragasztásos technológiát, 1971-ben 

fólautőnata aoebfedugopet állítottak bo, 1972-ben bovemot
tók a frontfix technológiát, etb./ Lényeges fejlődőét őrt 

ol a dunaujvárnei üzem, e szinte változatlan létszám mel
lett tejraeléeét I960 óta kétszeresére ömölte* termékei ma 

cár megjelennek a szocialista és tokáé piacokon egyaránt.

ltom sokkal a VOH dunaújvárosi telepének beindítása után, 

újabb könnyűipari létesítmény Uzembolépőco csökkentette a 

városban a női munkaerő foglalkoztatottsági gondjait, 1957
FehérnoraÜgyárszeptemberében a Férfi 

le leányüzemet nyitott Dunaújvárosban ée igy újabb 150 nő
számára vált lehotűvé az elhelyezkedés, Kezdetben a keváe- 

bő munkaigényes aleónadrággyártáe révén szereztek a dolgo
zók gyakorlatot a "nagyüzemi" termelésben, később azonban 

már egyre munkaigényesebb termékek gyártására tudtak áttér
ni.

Időközben a vállalat létszáma is alaposan megnőtt; Jelen
leg 700 főnői is többen dolgosnak az üzemben, akik közül 
mintegy százan szakmunkás képesítésüket le itt szerezték.
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HLgyelenrc méltó «amellett az le, bogy a vesető beosztásúak 

esinta kivétel nélkUl ebben as Üzemben kesétek, mint var- 

rómunkáaok. A jó Üzemi légkör kialakítás© szempontjából 

ennek fontos szerepe lehet! A termelékenység alakulására 

ugyanié - bár eokesar nem esik eső róla - ez szintén ha» 

tácsai vas*

A vállalat további fejlődésének lehetőségét biztosítja a 

könnyűipari rekonstrukció keretében megválóéitott géppark- 

csere, mely során as álléeezköaállomány bruttó értéke a IV* 

ötéves terv időszakában 63 iJ-kal nőtt* Igaz» a három tex
tilipari létesítmény közül, súlyát tekintve még Így is a 

legszerényebb, аз általi biztosított munkalehetőségek miatt 

azonban létjogosultsága egyenlőre vitathatatlan*

A rövid egymásutánban megnyitott két üzemben 1956-ban öez- 

szeson 1*200 nő talált munkát* A helyset tovább javult a- 

mikox augusztus 20-án megnyílt a Magyar Posz
tógyár Dunaújvárosi P é 8 11 í f о с о - 

d á j fi , ahol ujafeb 172 fő vállalhatott munkát és ez 

állások 30 >ét nő tölthette be*

A dunaújvárosi fonoda kapacitása beindításakor évi 360 ton
na fóeticfonal volt. Ebből a begyar Posztógyár tiszta gyap
jú- és gyepjuviazkóz keverék!! fésűsszövetet késsitett.
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19 »'{•ben a fűi; lie fonal termelőág - állami beruházásból - liá-
Ikodott és azóta ie permecone fejlesztéssel 

növekszik aa User kapacitása* Létrejött egy kivarró Цвет, 
őe egy lő géppel üzemelő szövöd©* Ab állományi lótején 000 

fő körül stabilizálódott, esélynek 85-90 % 

feldolgozott nyersanyagok skálája ie bővült* A 17* ötéves 

tervben végrehajtott rekonstrukció oredraóiiyeként az 13Y5-ro 

tervezett terrae lóé - évi 2*500 tonnáé kapacitás túllőtt - 

közel kátézeroeőre nőtt az alapítás évéhez viszonyítva.

nő* Időközben a

Аз utóbbi évek dinamikus fejlődése következtében a i?óeüe- 

fonoda, úgy a felhasznált oroforráeokat, mint a termelési 
értőket tekintve, Dunaújváros legjelentősebb textilipari 
üzeme lett*

A könnyűipar legfontosabb ée egyben legdinamikusabban fej-
Du •lődő bázisa a Papíripari

Gyára ,
Vállalat 

mely oérotoit óe tele-naujvároei
pltéeének okait tekintve is elüt о város korábban tárgyalt
vállalataitól.

liár röviddel felszabadulásunk után nyilvánvaló-vá vált, 

hogy papíriparunkat fejleszteni kell. Hazánk azonban ordu- 

eültaégl fokát tekintve, fában szegény orezág, ezért a lap- 

anyagként inkább a gzalai jöhetett esáoitáoba* így merült 

fel egy ezalmaeellulőzgyár telepítésének gondolata* Ugyan
ekkor Dunaújvárosban a Váróéi Tanács munkaügyi csoportjának
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egy jelentése alapján, a nők foglalkoztatottsági gondjain 

"ceak as segítene valamit, ha egy könnyűipari vállalat 400 

nő, stabil foglalkoztatását biztooltaná"^* a városban# Ez 

azonban még nem volt elegendő indok arra, hogy a tervezett 

czalmacellulózgyár Dunaújvárosba kerüljön, hissen a női ваш- 

kanálkUllsőg, máé váróéban is komoly gondot jelentett.

Áss uj könnyűipari bázis dunaújvárosi telepítéséhez a Dunai 
Vasmű klezolgálórenáeserében rejlő tartalékok adtak kellő 

indokot. A telepítési tényezők között nagyon lényeges volt, 

hogy a majdani papírgyár a Vasmű viakivőtoll müvének vizé
vel üzeme Iliét. Ez egyáltalán nem lebecsülendő ezezapont* 

hiss ma már a vállalat kb, napi 40.000 ipari vezet hasz
nál fel, esi 1900-re előreláthatólag a duplájára fog növe
kedni. A már meglőve vizezi révén olérhotő nogtakaritáeok 

mellett a dunaújvárosi telepítést indokolta az is, hogy a 

gőz- éc fűtési ellátás, a Vasmű már korábban megépült erő
műjével, kooperáció keretén belül megoldható# A helyi te
lepítés előnye volt a villaoosenerGie vonalán végrehajtha
tó kooperáció, valamint e ezennyvizelvesotóe terén kiala
kított együttműködés, és mindenek mellett, bizonyos mérté
kig a ssUkeégee ut- ée vasútépítések nyomvonalának lerüvi- 

düléee, a Vasmű ée a város közelsége miatt# As ipari viz 

foliiaesnáláeának gazdaságossága, a zagy viz elvezetési le
het uoóge, aa energiagazdaság kedvező feltételei, illetve аз 

ezekből Akadó cca egymillióra forintos megtakarítói0* nép
gazdaság! szinten, mind аз uj papírgyár dunaújvárosi téle- 

pitéee mellett szóltok#
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-£ólcellulózt, 100.000 torira ímllámpapirt ée több mint 

50.000 tonna hulláhpepirtermáket kell az uj tizemben előál
lítani. Baek a termelési adatok lehetővé teszik, hogy a hűl- 

lámpapirgyár üzembeállításával4978-tél évenként 53.000 ton
nával csökkenjen aa őrs «ág hullámdoboz importja, 20 ,^-kel 
növekedjék a Papíripari Vállalat tome léce • e ugyanakkor le
hetőség nyílik nagy mennyiségű hulladókpapix értékéé feldol
gozására is. A beruhásáe bofejeatável a megkétszereződő mun- 

kaeróállouány * a jelenlegi 1 milliárd forint körüli termelé
si érték HÚLyott, к több mint négy egeres ét, 4,5 milliárd 

forint értékű árut fog termelni, e eaael a vasmű mögött Du
naújváros második legjelentősebb ipari bázisává válik.

Az 1960-ae népeuámláláe idején - a korábbi könnyűipari te
lepítések ellenére - a keresők férfi-nő aránya még mindig 

elmaradt a járási jogú váráeok átlegátél. 100 kereső közül 
olndöeeae 31 volt a nő, de még önnél ie kevesebb volt aa 1- 

pari foglalkoztatottakon belüli arányuk /28-29 ,7. A lakos
ság lényeges javulást várt a e .salmacellulézgyár leinditásá- 

től, hiszen a helyi lap ie eszel biztatott, hogy az uj gyár 

- elkészülte után - 400 Hőt fog alkalmazni. Ekkor még non 

igen szájait ott sonki arra, hogy ez a 400 nő jórészt аз ide
hozott papíripari szakmunkások hozzátart ősé ja lesz. Külön
ben a 8 zalaacolluldegyárbon még 19G5-bon ie csupán 152 női 
munkahely volt betölthető. A váróé nagy problémáját tehát 

az uj könnyűipari bázis sem tudta véglegesen 

került azonban megegyezést kötni о Ilagyar Optikai bitvekkel,
goldani. Si-
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so ne к eredményeként a Dunai Vasmű munkásszálló épületé-
a I»! О Ыben letelepítésre keiéit a város legújabb ü 

óra gyáregysége.

Igaz, működését 1967-ben mindössze 25 munkáenővol kezdte 

ueot de 1970-ban már több, aint 300, 1975-ben pedig 454 

nőnek biztosított cunkaholyot. Ezzel végeredményben aag- 

oldódott a váróé történetének egyik lageulyoeabb gondja, 

& nők foglalkoztatottságának biztosítósa.

Az óragyár telopitésének alapvető colja в v áros részéről a 

helyi szabad слшкаегшек a termelésbe való bevonása volt, 

а Шй részéről pedig a falazabóduló termelőterületeken a 

e zárnitáetechnikai progress megvalósítása. J3 célok mögött a 

gazdaságossági szempont úgy tűnik másodlagossá vált. Аз ó- 

regyártáe ugyanis már a tűr zagy ár Um is vesztoségee volt, 

a letelepítéssel a költsége ziiit pedig aég jobban cmlUo- 

dett. 1972-ban a teljes önköltség mintegy 72 millió forintot 

tett ki, e ezzel esőmben аз évi tértié lesi érték alig érte ol 

a 66 millió forintot.

Jelenleg már Dunaújvárosba került át аз óragyártás teljes 

ciklusa, ami a költségek csökkentése szempontjából lénye
ges szerepet tölt be. Várhatóan az is javítani fog a tér- 

.noils színvonalán, hogy a £yáret>vcég - о törzsgyár elvi 

irányítása mellett - önálló gazdálkodással őe termelési 

programmal fog rondáik©zni.
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> ata» imí ш£шашЬ^Ш
5. ez• táblásat

«ve

Bruttő állóocz-
....

oser K áritoy

Bruttó torooléel
toft létezőn

Évok
arány>oa fő

álfa,
1955 12,006 2,1 276 3,1 4.062
I960 273.480 0,2 2.062 13,9 56.311 1,2
1965 450.520 0,4 3.031 15,9 503,686 5,6
1970 1.206.977 14,7 5.123 21,4 1.298.475 11,6
1975 2.255.631 16,1 5.536 22,0 1.605.084 12,5

ezer Ft

0,5

A dunaújvárosi ipar szerkó se tőnek alakulásában a könnyűipar 

alapvető feladatot töltött bt. A hiányából következő mhéz- 

ipari egyoldalúság - különösen аз ebből fakadó női mmkanél- 

külieég - jelentette azon prábléeiák gyökerét, melyekkel a 

városnak, története első két évtizedében, rteg kellett bir
kóznia.

A könnyűipar térnyerése és ezzel as iparéfcruktura változása 

az 5, táblázat adatai alapján két ütemben következett be.
Az első lényeges strukturaruSdoeulás az ötvenes évek második 

felére léiötő, Ekkor a textilipari telepítések következtében 

alaposan megváltozott a könnyűipar egész iparon belUli ará
nya. A létszámadatok tükrözik legjobban a változást* a kön
nyűipari dolgozók aránya 1955 és I960 között 3,1 3-ról 13,9 

<j~xa növakadatt. íiaeonlé, ugrásszerű eltolódás következett 

be a termelési adatok alapján is /2,1 ,i-ról 8,1 ^ra/. Bök-





I к I
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újváros ^oralraou faj ludóeo megkövetelte, a termelés bő
vítését, e ennek érdekében a berendelések fokossátoe kor- 

eserUcitéeét* Л dunaújvárosi (lsemben a régi tipusu 

eék kicserélése de átállitáee a városi gázzal való fűtőé
ig* íJrxc aa időszakra o&ik аз 

üaouek tóé atafeldolgoz gépsorokkal való fals sarc lóca le* 

A vidéki Use mellben sséntUselésrel olaJtUiselőero tártok át*

re 195Ö-62 kdsütt tort árit

1960-оаи a termékenorkonatIron le Jelentés váltósáé követко- 

seít be* iSegkozdŐdött a hagyományos sütőipari termékek Де- 

nyér, péksütemény/ termelése mellett a tartóeitott eiltőipa- 

rl termékek kösül a Ufceoereült, valamint а zeemlysaersea 

nagyobb mennyiségű teruolóeo* ükkor kezdődött an édooipari 

liojteokéesitoényok gyártása /oetyafÓlék, omlóé linzer / 1c, 

már о vállalat torkolóéi értékének kb. egyne^yodótmelyok 

tecnik ki*

Аз óvárt»oi malom a tQzraolőtQvákenyeóg Borán feldolgozásra 

kerülő Но л ta lupa ду a^na к mindössze GO ,.-át kópéé biztosíta
ni, e többit a sárbogárdi óe аз enyingi 
szorozni* A feldolgozásba kerülő többi segéd- óe alapanya
got ic fóként a megye területűről saerzi be a vállalat és 

tornákéit is, kié kiviteltől oltokintvo, itt realizálja*

toktól kell be-

A Fejér éo Komárom megyei Tej
ipari Vállalat Dunaújvárosi 

Tojüaene 1961-ben kezdte meg termelését. Aaótá a 

tejfeldolgozás, tejszín és tejföl, valamint túró és váj-

>
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Ле gyors ütőmben - do lényegesen 

dett* As 1970-oc éve keen Igen jeIontoa korsaerütitóst vé
geztek, melynek során több fi-ikailü0 nohéa mmkGfolya at 

gépesítésére le sor került.

termelés - lm Iko-

•• ■ *i

6* ез. táblásat
laput tő állóéta-
■■ ''ffíflln iftliV—-
оваг И £gy

aput tő termelési XiétosáD
ávok >í-ös

arány
.j-oeQTŐXXJ fUoasr Pt

1955 20.797 3,5 121 1,3 3,442 0,4 

I960 51,567 1,6 243 1,6 17.861 0,4 

1965 82.185 1,5 350 1,5 29.532 0,3 

1970 129.694 1,4 618 2,5 46.332 0,5 

1975 216.223 1,5 641 2,5 Í0.038 0,6

A kenyérgyár óü a tejüaom adatai alapján a várót ólelniscer- 

iporával kapcsolatban a logfoatooabb oogállapitáe, hogy bár 

a fejlődőé igoxj ezemboötlo, mégis as egéea Iparon belüli Gu
lya előnyőtse. Ea a váróé élelmleaerellátáei gondjaiban fel
tétlen eserepet játsslk őt egyben oson аз állapoton történő 

javítást le sürgeti.
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III.
WSÁQÁIUM(ШР!

Gazdaságfejlesztésünk - de ezen be IUI Iparunk fejlesztésé- 

сек le - jelenlegi ée jövőbeli elapelve a gazdálkodás ezin- 

vonalának, hatékonyságának növelése•

A hatékony gezdálkodás céljc аз, hegy egységnyi gazdasági 

xáfordítássál /létaséffi, anyag, álléoazkös, stb*/ dinéi ив» 

gyobb gazdasági eredményt /bruttó, vagy nettó termelési 

értük, nyereség etb./ érjünk el. Ugyanennek a követelmény
nek másik /fordított/ megfogóImasása* alapvető cél аз egy
ségnyi gazdasági eredmény érdekében hozott gazdasági ráfor
dítást minimumra csökkenteni, ürmök a követelménynek gazda
sági tevékenységünk minden szintjén Aállalat, váróé, megye, 

regionális körlet, etb./ őrvényoeülni© kell.

Alapvetően két módja lehetséges a hatékonyság emelésének!
- egyrészt a felhasznált erőforrások egységére jutó hosoo 

növelése,
- másrészt az öeeztevékenyeógen belül oson termékek, vál

lalatok, ágasatok, etb. arányának növelése, melyek na
gyobb nyereséget tudnak produkálni, ahol аз ore forráso
kat hatékonyabban lehet felhasználni.

As ipar dunaújvárosi ezerkesetének vizsgálatakor a célsze
rűség ezt diktálja, hogy - a lehetőségekhez mérten - pró
báljuk meg számszerűsíteni azokat a hatásokat, melyek a
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strukturális változások alatt következtek be a város ipari 
tevékenységének hatéfeonyeágábcm, A kérdés tehát az, hogy a 

szerkezeti változások hatására hogyan változott az ipari 
tevékenység hatékonysága Dunaújvárosban.

A vizsgálatok során "parciális" és "komplex"9* hatékonysá
gi mutatók számítására van lehetőség, A parciális mutatók

lééi tényeső felhasználásának eredményee-ceak egy-ogy te: 
eogét mutatják, mig a felhas .báláéra kerülő komplex mutató 

as őlő- és holtmunkaráforditáeok együttes értékéhes viszo
nyítja as ólért hozamot.

Ilivel a ráfordítások küslll cook as élőmunka, illetve álló- 

oszküzrdforditáeok értékei állnak rendolltezósro, a feldol
gozásban is csak esek szerepelnek, bajnoc egyéb adatok /pl* 

anyagfelhaosnáláe/ beesersósé minden vállalattól - külÖncS-
igoldho-helyi központiaktól - nem sikerült. Itt 

tat lan akadályt jelentett esőknek as értékeknek a IdLgyüjté- 

M| melyek a vállalat számviteli felépítése miatt csak vál
lalati szinten mutathatók ki ée a duaaujvárosi gyáregység 

adatai ebből kiezürhetetlmiek.

sen a

.’Шеашй.в&йи.

Az élő- ée holtmunkaráforditdeok hatékonysága - a rendelke- 

zásre álló adatok jellege alapján - as alábbi képlet segít
ségével vizsgálható I
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•£
Н о

аЛ + Ъ.В

ahol s II * komplex hatékonysági mutató, mely aut főj о ui ki, 

hogy 1 Pt tényleges ráfordít áe, hány Ft megter- 

Dőlt bruttó ár tők hosaoát eredményezi,
2 a brut tő termelési őrt ők,
Á a urat tő állőeesközállouány,
В * bőrkUlteóg, 
a ot. b s konstansok; aholt
a « 0,08§>, óival aa állóeszközök működőéi eredDünyé- 

nek minimuma eaját úrtékUk övi 8,5 ü-ának o©stor
áé láss,

b *a 1,4, olvol a munkaerő társadéiul szinten legalább 

40 .j-kal többe kerül, mint amennyit a munkazér ki- 

fejes#10.

A fenti outató által kapott értékek elensóűénél figyoleuael 
kell lenni annak пасу állóesskösérzékony cégére, vagyis er
re, hogy a főleg eeaküsigényee tevékenyeégékot gazdaságta
lanabbnak tartatja, Dint ©sokat, amelyek inkább munkaigénye
sek# fícórt kapunk kedvezőbb értékeket a textilipari válla
latok ecetében ée viszonylag alacsonyabb értékeket például 
a vasműre vonatkozóan# Ennél reálisabb képet adna egy olyan 

mutató, ahol nevesében az öeeuee állóeszközökkel kapcsola
tos ráfordítás /amortizáció + álléeczküsiekötési járulék/, 

valamint os Ősesee anyag- óa bérjellegű költség le szerepel
ne# As. ohhoz ezükoégec adatok azonban - a már említett okok 

miatt -fesánvitoli rendszeréből kiszűrbetétlőnek, e Így caj-
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me egy Ilyen jellegű mutató alkaloasáeárél Xo kellett

Dlndeneűetro a felhasznált mutató is alkulnae os arányok 

változásának és a fejlődés dinamikájának illusztrálására•

Dumujvároobao 1955 ée 1975 köaött аз ipari termelés haté- 

konyeága közel kát ée folesorocore nőtt. Ismeretes azonban, 
hóm a váltósáé kát tényező eredőjeként alakulhatott Így» 

egyrészt az egyte iparcsoportokon uellil végboaent haté- 

konyeágváltosáe következtében, raáerésst a súlyarányok - va- 

gyic аз iparoserkoaet - oQgváltosáca miatt. A két tényeső 

hatásának különválasztása a statisztikából ionért ctaudor- 

disáláe oődeserével történhet.

7. es. táblásat
1955 I960 1965 1970 1975“

1.58 3,9 4.1 5.0 6,1 /6,3/

3,69 4,4 4,5 4,4 5,6 /3,9/

3,13 5.6 4,0 5,0 6,3 /4,5/
7,36 6,5 6,7 5,5 6,0 /3,7/

nehézipar
Építő- ée úpttő- 
anyagipar
KönnyUiapr
Éle Imié soripar

2,20 4,10 4,16 4,93 6,06 /4,19/öaeaosen s

ж A táblázat a 41. oldalon szereplő képlet alapján esá- 

oltott értékeket tartalmassá.
A sáréjölben eaeroplő adatok аз 1974» évi orsságoa 

átlagot mutatják.
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A hatékonyság javuláséban az 1955-75-öe Időszakon bőiül 

kétezer le tapasztalható bizonyos mérvű fölgyorsulás. Az 

eleu аз 1950-oe évek második félóra tehető, amikor а in
nal Vasnál gazdálkodása - a korábbiakkal szenben - ionta- 

lilieeá vált. likkor шизеаак a Vaewttben következett be lé
nyeges Imtékonyságjuvulás, Imnen - аз éle Imin zoripart ki
véve - a többi ágazatban le. /шпак ellenerő, hog/ a tex
tilipari telepítések ebben az időszakban történtek, vagyis 

lényeges váltosáeok következtek be a város iparé érkezetó- 

ben, a strukturális tényezők szerepe аз őse zhat ékony ság a- 

lakuláea ezempontjából mégie szinte elhanyagolható volt.

Д e-jerttojeti váltotok haté

8« ез. táblázat
1955- I960- 1965- 1970
1960 1965 19/0 1975

A hatékonyság 
növekménye*

tényleges 6 11377190

A hatékonyság alakuláeti 
váltósat lan szerkeze ti 180
összetételt feltételezve
A strukturális változás
ból eredé hatékonyságja
vulás/*/ Ili .romlás /-/

113790

+ 2 - 2 0- 2

x A mutató ast fejezi ki, hogy 100 Ft élű- és boltmunka- 

ráforditáera jutó bruttó termelési érték hány Pt-tal 
változott as adott időszakban.

Hasonló tapaeatalható a késűbölekben ie. üet, a hatvanas 

óvekben az iparé oorkeaetbeii végbement váltosáeok - kiaodr-
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tőkben bár, de - rontották ez ipar ha t ékonyságázm к átlagos 

színvonalát. Az erőforrások kihasználásának Javulása tehát, 
kizárólag az egyes iparcsoportokon bellii be követ ke *4>tt ha
tékonyságjavulásra vezethető vissza, ősi poré je neu zárja 

ki a strukturális hatások szerepűt, azokon belül. Ez azt 

Jelenti, hogy ^umidv&:.ogbas^...&MliL.
aaütal: a.;at-. a latúitímvi-ái Javító loiistócó.Mit. ar-ebuLot a •■ 
laarbuerfcs ze ten belül u hatékonyabb á-a .ток az-é&ucLiak vii-

№sé2űjií Sitiили

A 7* es* táblázat adatai alapján11* az ipari terhelés buna- 

újváros
Iában. As össaehaeonlitáa azonban - mivel teljesen eltérő a 

város és аз ország ipari struktúrája - tors képet nyújt. Az 

átlagossá! hatékonyabb vaskohászat Dunaújváros iparában kulcce- 

szerepet Játszik, mig országosan, az összes ipari ráforditá- 

sofcnak 10 '/mát sem éri el.

kb. 50 ,Мш1 hatékonyabb mint аз országban áiia-

l«yilvánvaláan ©a ösezehaao&lltáe reálisabb lenne egy olyan 

elméleti modellel /•*. képzeljünk el egy olyan várost •••/, 

melyben az egyes iparcsoportok xáfordltáearányai megegyez
nek a dunaújvárosival /nehézipari 60,1 fi; épitőipar з 14,3 %\ 
könnyűipari 15,5 %\ élelaiszeripari 1,6 /»/* Amennyiben ezen 

sulyok felhasználásával átlagoljuk azokat a hatékonysági mu
te tékát, amelyek a kérdéséé iparcsoportokat Jellemzik, 

kapjuk a hatékonyság országos átlagát s dunaújvárosi ipar- 

szerkezetnek megfelelően. /0,631.6,3 «■ 0,143.3,9 + 0,155.4,5
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+ 0,016.8,7 и 6,2/ Ilyen ezámitáe mellett a Dunau^váróéi
nál 2,3 >kßl magasabb ártok adódik. Ez egyben azt le je
lenti, hogy ha аз egyes dunaújvárosi iparágak - főleg о ko
hászat - a rájuk jellemző átlagos hatékonysági eaintot ol- 

énft, a váróé азоте ráfordítás eredményeként, 2,3 **4ml 
több ipari terméket produkálhatna.

J&val a gyakorlatban használó too öeeuohaaonlitá* /Dunaúj
város 6,06 - oreuágoo átlag« 4,19/ a váróé számára igen hí
zelgő, rejtve a tényleges probléma, vagyis au, hogy

stitoaifo,£Lnai
átlaniál alaecoia-aLa.vüvü a .a Inad мШкябЛ.. rifißau

Annak felderítésére, hogy ea a tény milyen okokra vezethe
tő vissza, a komplex mutató már nem alkalmas. Ezért van 

szükség аз un* parciális hatékonysági mutatókra, mint pl.
03 élőmunka hatékonyságát kifejező termelékenye égi-, vagy 

a termelésben lekötött állóeszközök kihasználásának ealn- 

vonalát kifejező eezköziiatókonyeági mutatóra* Ezeket kü- 

lön-WUön elemezve, megválaszolható аз a kérdés, hogy a 

termo lés ertdt&éayességének javításában az élő-, vagy a holt- 

munko felhősanálásának terén vannak-s nagyobb lehetőségek a 

városban.

Miüa,

A gazdálkodással egyidős аз a törekvés, hogy egységnyi mun
karáfordítással előállított termékek уiségő, értéke mi-WJMtH
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női magasabb legyen* Hagyom sokáig a munkaráfordításon egy- 

értelműén as éluounkaráforűitéíit ártották, figyelmen kivUl 

hagyva ezt, hogy as erőforrások egymással helyettesíthetők, 

в a gazdálkodás eredményességét nemcsak аз ülő-, шаоо a 

holtaunka egységére jutó termelés is befolyásolja* Згаюк 

aegfeleloen statisztikai kiadványainkban le - ©gésaon аз u- 

tőbbi évokig - hatékonysági nute tóként csak аз egy fűre ju- 

tó termelés alakulását közölték* iával nemzetközi elemzések 

torán is, saints kisárélag csak аз ogy foglalkoztatottra 

Jutó termelési értékkel találkozhatunk, e dolgosat köreté
ben ie azéleekörü, országbatárakat túllépő összehasonlítás
ra csak аз ól&mnke hatékonysága, a raunkatexooiékönység te
rületén nyílik lehetőség.

A munka tenuelékenyeégének alakuláea - többok küeött - egy
adott terület fejlődésének extensiv illőtve Intensiv jelle
gét ie tükrözi* Köztudott, dolog hogy Iparfajleastősünk ex
tensiv tartalékai klmesttldben k, ß igy оgyro nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk fejlesztésünk intensiv |ahat€aá- 

geire, q munka termelékenységének növelésére*

Аз orezágoe holy set kép ráillik Dime uj váróéra le* A terme
lés alakulását közelítő exponenciális trenddel erőmben, аз 

erőforrások fölhasználását tükröse trendek parabolikus* il
letve logicatikue jellegűek. Addig óig a város ipari teroo- 

léce a 60-as és 70-ee években egyenletesea átlag 10 í-kal 
nőtt, a termelésben foglalkoztatottak léte

évek 5-6 /Ь-оа évi átlagos növekedésével eaamban аз utébbi

о hatvanas
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at űv'jon i4i.dUue.xi övi 1 .Xsal emelkedett. As említett értő
tök Qfs/árteloUon biaowltják, Ьоеу а .чавгеиК» toraolusnUvQka- 

düet iAiCBultteBabap le а; иго kevúeüú üuvülS t^kaergfanafc

yaüBtt itffU 1>Швб^й>

Ibivel q □oüőeosdoűáo oég óladig mq elhanyagolható nunkaerG- 

tartalékokkal roodolkoslk, a váróé holysate ebből a ssetspont- 

bál viesonylaß Bég kodvocomk tekinthető* Aeokon a torüloto
kon u&yenie oliová a város vonsácl&racito kitörjed a taooőcacda* 

eácben foßlalkostötottek ахбщв ndß mindég, igen ощ-ае. Sfejár 

uotyéoon 26,6 A, Poet Begyében 35*3 %щ Báee-Kiakun megyében 

40,7 *• fblna negyében 39*1 £ - о a oroaágoe át laß pedig 25*2

- , л,жу1уё,». Шш,,» М .иШ*ьЫы, „• ^шйхйг.
ш Лшйши32вЫШ1

termelés400

: 1
Юо

állóeszközálbmány■

т
■✓ ----- létszám*✓
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л кгаМаадаййк Xaaflhal 

J&JssMihmí 9» es* táblásat

£ __iMo-es__№0__ iy, q-?s
öees-XTöes-évi öessß-^vi Oes» 

átl» eso- TJ.* eso- átl.tátel átl,eso- 
tíüv. tátol ráz* tétel uöv* abv»tétel

55-60

Tqx melde 

Létsaáa
41,4 100 11,5 ICO 9,9 100 9,8 10Ü
11,8 29 5,0 43 4,7 47 1,0 10

Teimelékenyeég 27,8 71 5,2 57 5,0 53 8,8 90

aJOlteüU
ti-iamláüwsaáz&eli лМиШЕдцш^Ццйшаа^шДй
tak.« Аз ipar eserkeaetősiek váltósáét» csupán a hatvanas; évek 

ele6 felében érintette kedvezően a tercselékenyeúö javulását»

lMtetta»M&<agfc<fe olalmbScára
a.ji.a-Lto.a

10» es» táblásat
1955- I960- 1965- 1970-
1960 1965 1970 1975

A termelékenység aU-
vokodáeo as adott i- 
déasakban
A ctrukturálio vál
tósáéból ox-edo tor- 
uolákeuyeá&J avulás?
/ / illetve resalá© /-/

341 ü 129,1 % 127,6 $ 152,2 »

- 2,8 $ ♦ 4,4 * - 4,7 % - 2,9 *

Ilivel о mmketernalékenység ssinvonale a vároc ipari loto-
oitoáayoi ШЛЛ1 а шла! Vmmlibou a lo^oeeeeabb, e и&уеадк-

Туг МЩ
kor itt dol&osik о váróé ipari foclalko-tatottjóinak - uéc

\V;' ■ -f1/'Vv»/
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pl. mekkora a munkáé lét érámon bellii a szakmunkások hánya
da y mekkora a műszaki a lka Ima-róttak aránya, mennyire ló
rik a vállalat dolgozói feladatkörüket, lehetőségeiket 

a termőidében ©e irányításban egyaránt, vagyis milyen 

tékli a munkaer©fluktuáció, etb. hson a téren végzett - nem 

teljótkörű - vizsgálatok azt mutatják, hogy Dunaújváros ban 

ал országos átlagnál magasabb termelékenységi ozinvonal 
folt ét Ion összefüggésben van a munkeor ©állomány belső struk
túrájával. az összehasonlítást abban az esetben ie egy o- 

lyan - külön ezámitott - országos átlagt a1 érd' 
ni, mely a Dunaujvároeban képviselt iparágakra Jellemző 

létszámösszetételek alapján a dunaújvárosi ipartлегко zetnek 

motj’olóidén készült. A 11. ez. táblázat adatai azt mutat
ják, hogy Danaujvárosban a dolgozók kvalifikálteága maga
sabb az átlagosnál, e ugyanakkor az admidbztrativ és egyéb

elvég©z-

. .ецмШааЬйавЬ ütmteiiiiafei
ашЛаш Шамм! 11. az. táblázat

zágos átlag 
1974

Dunaújváros Qre 
1975

10C % 

75,3 %
As Összes foglalkoztatott 

ebből munkáé
100 % 

79,6 %
szakmunkáé 

botanitott munkáé 

segédmunkás 

a lkaim zott 

műszaki 
egyéb

31,7 % 

26,1 % 

17,5

39,4 % 

32,0 % 

8,2 %
24,7 %20,4 %

7,7 * 

12,7 %
7,8 % 

16,9 %
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alkalmazottak aránya аз érintett iparágakban eezokáeoenáln 

jóval kleebb* Mindezek, feltétlenül positiv eaerepat ját
ékénak abban» hogy a termelékenység színvonalé a váróéban
meghaladja akár a tdnyleges, akár a dunaújvárosi iparézor-

k illuestráláea-kezettel számított országos átlagot* 

ként»
A termelékenység színvonala 1975-Ьеп :
Dunaujváróéban •••*••••••••••••••••••
Ore zágosan

a tényleges ipart kér ke.-éttel *•• 

a duríö ujváro ti Iparé serke cettel •* 449,6 ezer Ft/fő

557,3 a sár Ft/f ő

297,3 ezer Ft/fé

Vajon kielégítő de megnyugtató oagállapitáa-e csupán as, 

hogy Dunaujváróéban as oreágoe átlagnál magasabb a ter
melékenység színvonala? Egyáltalán kijelenthető-e az, hogy 

Dunaújvárosban oagae as ipari munka termelékenysége ? Indo
koltak esek a kérdések annál le inkább, mivel köztudott, 

hogy hazánk(termelékenységét tekintve, nem tartozik аз eu
rópai él-, de még a középmezőnybe ееш*

A 12* ss* táblásat adatai alapján némileg becsülni lehet 

a jelenlegi élenjáró európai színvonalat, e azt egybe le
het vetni a dunaújvárosi viszonyokkal* Tekintettel arra, 

hogy a táblásat adatai 1968-eeak, a jelenlegi helyzetre 

vonatkozó következtetések csak bizonyos fenntartások mel
lett fogadhatók el* Feltételezve, hogy a relativ viszony

lékenyeógehazánk de a táblásaiban eaereplő országok te: 
között neu változott, Dunaújvárosban az ipari termelékeny-
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tX ,шд ЛЕИШ toart
1%8-Ьад, :дс.уагога^Дг. e-ásalákában

12« ez. táblásat
SutatóOrszágok láltató Országok

180 Dulgária
210 Csehszlovákia
186 lengye lore zág
199 ' I®K‘ '
128 ílománla

Szovjetunió
EGK óraságok átlaga** 183 KGST országok átlaga 129

99.jQlgiim

149
144Hollandia

IJSZK
Olaszország

í p

166
95

150

x Az 1968* évi tagállamok eulyoeetlan átlaga /Luxemburg 

nélkül/
Forrást Soltúmé, üsikra Katalint A termelékenység növekedé

se ée színvonala az európai szocialista és ©gyes 

tőkéé országokban, ^tájékoztató, 1974/3-4. ez. ill. 

Saluenó, Szikra Katalint A ternelókenyeég és hajto- 

erői, Koaeuth, 1975.

Düg jelenlegi színvonala megközelítően ezonoe a felsorolt 

nyugat-eerópai országok átlagával. Foltételeshetó azonban, 
hogy egy dunaújvárosi Ipart: serkesótnők megfelelően konstru
ált nyugat-európai átlag meghaladná a város - hasai viszony
latban - magas áriáét.

lilüainltfl üntúkoMoáBAml. kacccalatvai: u)i.-Y.ái.gS^j,riÜ
állapitüatő. 1л::/ шшаь u3voboJ&.-9 a vlao-ált Íjunkban 3a-
iiAUJTÁHnttJin aBffiUMüf.i Д2 OHSZÁaCJ átirat da o,a olaar, lm-

Ю azmvgs*

• .ac eslntow ért el. mely hoasávetélogesea me/m^ezlk. а ши-
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MWigftiai IMBEL■ .йШмА*.Д „te 

a = 4дм. anteatM д*£-1шдШШ vőlígrésaa aeratt^ 

mums ,Шр-у->**як. Mflib кдаД1? а Ш fojAdteaíaMia
miZifrfllifotiE ,ч?,.?Шба .tejbiiiii я ‘айпйШШв .yáMsafo
8QÜ ctSl.iu. gúla:, a ounfcal..őavos íoaráciiU m-.toreuitáee volt.

i
A termelés növelésének a "hagyományos" áttolemben kát for
rása vast a léteaáaráforditáe, illetve a termelékenység ja
vulása* Да utóbbi azonban sem a tényleges termelákenyeég-e- 

oelkedéat jelenti* A növekvő ten»léc forrása ugyanis lehet 

a beruházások réven megnövekedett álléeezközállosány le* 

Könnyen elképzelhető olyan gazdasági fejládáé* melyben о 

termelés változatlan létszám mellett növekszik» de azért, 
mert a tertae lés növekedéshez szUkeégee létszámot állóeeoköss- 

állooány-buvltéeeel helyettesítették* Ebben az esetben az 

élőmunka termelékenység© feltétlen megnőtt* érni viszont mm 

jelenti szükségképpen azt* hogy az élőmunka állóeszközzel 
történt helyettesítése javított a terhelés hatékonyságán*
Es csak abban az esetben következik be, ha az állóeszközök 

növekedése nemcsak az élőmunkát helyettesíti* hanem azon 

felül növeli az egyeégnyi élő- és holtounkaráforditáe hoza
mát is, vagyis a teljes termelékenye égé t*^* ahatókonyeágot* 

к elérésében nagy szerepe van a növekvő álléeszközáilo- 

xaány kapaeltáakihaeamáláeának* az egységnyi állóeezkösállo- 

mányxa jutó termelés alakulásának*15.
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liagyarorezágon - az állóéezköaállomány álladó növekedése 

mellett - aa állőeeakös-kihasználáe mutatója hatákonyeág- 

csökkenést jelez» 1968 őb 1974 között аз állóeszközök egy- 

eágére jutó termelés 10 ;j-kal csökkent, aoi egy bér. azt is 

jelenti, - в talán Így о probléma is ezemléleteeebb hogy 

onennyluen csupán az 1967. évi kapacitáskihasználási érin
tőt elkerült volna tartani, akkor 1974-ben a ténylegesnél 

10 j-kol - ccc 30-35 milliárd forinttal - több nemzeti jö
vedelem keletkezett volna.16.

Akkor, amikor nemzetgazdasági méretekben ilyen kedvezőtlen 

tendencia érvényesül, fokozott figyelmet érdemelnek hazánk 

jelentősebb ipari centrumai, rival Dunaújváros az ország 

városai között, ipari állőeszközállománya alapján аз 5. he
lyen áll, öes-gazdasági szempontból eem közömbös álléesz- 

közhotókonyságának színvonala, illetve alakulása.

AaJ«gAJaHfíytf4ftA)iilb ftaüMlőPfr áítomM
rSvekeáésí Uto::ck Eucan-lTároeLa:. Ы 13. ez. táblázat

1955- 1960- 1965- 1970-
1960 1965 1970 1975

Term lés
Foglalkoztatottak száma
Állóeszkö z-ráforditde
liunka- ée állóészküzrá- 
forditáeok együtt
:.дш ka termelékenység
Állóeszköshi tékoay eág.
Teljes termelékenység

41,4 11,5 9,9 9,8
11.8 5*0 4,7 1,0
42,0 13,1 4,7 2,8

24,3 10,2 6,3 5,5
27.8 5,2 5,0 8,8

- 0,4 - 2,0 5,2 6,8
17,1 1,3 3,6 4,3
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A3 állóeesközgaadálkodáe terén az állománynövekedés fokoza
táé lassulása óe a hatékonyság egyideáll növekedés© kedvező 

tendenciát tükrös Dunaújváros iparában* Ez egyben azt le 

jelenti, hogy bár a termelékenység növekedésén bellii a he
lyettesítés hatása még mindig eléggé magas - vagyis a tér- 

melékenyeégnövekedés még igen nagy mértékben annak köszön
hető* hegy a ráfordításokon bellii az élőmunkát a holtmunka 

váltja fel - a teljes termelékenység emelkedése egyre inkább 

növekvő szerephez jut a termelésnövekedés forrásai közöl.
Liig a hatvanas évek elején a t eme léc növekedése alig több 

mint lö/j-ban volt visszavezethető a teljes termelékenység 

emelkedésére* most - 1970-75 között - ez már közel 44 >ot 

tesz ki*

-иг*г?ь 4гй->' як M
14* ss, táblázat

A termelés növekedésének forrásai !iWT

1955- I960- 1965- 1970-
1960 1965 1970 1975

Tome lés
Foglalkoztatottak száma
Hun ka t eme lákony s ég
ebből

a helyettesítés hatása 

hatékony eágj avulás

100 100 100 100
20.5 43,5 47,5 10,2
71.5 56,5 52,5 89,0

30.2 45,2 16,1 45,9
41.3 11,3 36,4 43,9

Папка- és állóessközrá- 
forőitáeok együtt
Telje© termelékenység

58,7 08,7 63,6 56,1

41,3 11,3 36,4 43,9
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A toljon termelékenység, vagyis a termelée haté^ryeágénak 

ilyen dinamikus növekedése ellenére is még sem kévéé tar
talékkal kall hogy rendelkezzék a váróé ezen a téren* Or- 

eságos vie fjony latban ugyanié már a hatvanas években a ter
melés növekedése 42 '*-ben a teljes termelékenység javulá
sára volt vieeiavesothotő. Ugyanakkor pl« аз ÍJSZK iparában 

аз 61 .j-ot tett ki. Végeredményben tehát, аз Аажш-
Ui. aiielkaa&ét uofabácoliS tal.1as tairal&anaaá 'ХшаиД- 

váradban vér* - ennek ellenére, hogy szerepe dinamikusan nö
vekvő -
Sí*Li&i a at le aelectl. hog.v a hatú:«i;/edp ЛоуШаДазЬ вс.; 

el— ■bitai iarialShai vu.-iaL :^1.- a vár.;

A hatékonyságjavulásra /& 15. ez. táblásat alapján/ ©leőeor- 

ban as álléeeskösálloraány kihasználása torén nyílik még le
hetőség.

,йм.ЙМ1В,ДЙАи.^{йа!«й.1 ШЕШДА-Й l^y iMtgvwatf
15* SS. táblázat

u-jiLlváro*: eresé; о о átl^
/1975/ A974/

Dunai Vesmü /koháesat/ 

Építő- és épitőenyagipar 

Könnyűipar 

Él© Imié -söripar

1,225
1,591
1,572

2,345

0,902
4,206

1,405
2,771

0 1,28?1,095ja

x Dunaújváros ipara serke setének megfeleld átlag
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torüt tő állág^aállMtota .lutá ;r..tt6 torwi-
Iwfl <*нт1тй«вУм, В». 15 ,H«üuü№^iaak.ttaj«
«afca&iStofitfa« .-а» ая sMamMä ti ДиА Люй-ла^ш A4-
nyeles. hiszen itt koncentrálódik a város ipari állóeazkö-

ifc ЯА-ií..l ft
at át latját. акЬдг t<m.al<ka évaate fcb. 3 llllärd £:,- 

Hattal líihoiiM иаяаааЬЫ

zeinek 83,3 3Hu

Uár - mint az előzőekből kitűnik - az állóeszköahatókonyeág 

az országos átlagtól lényegesen eInasad, as mégic kedvesu- 

nők mondható, hogy alakulását tekintve, e 13# táblázat ada
taiból növekvő tendencia olvasható ki* Addig míg az ötvenes 

óvek második és a hatvanas évek első felében az egységnyi 
állóeszközre jutó tartasláe csökkent, a hatvanas évek raáeo- 

dik felében már 5,2 Oos, a hetvenes években pedig 6,8 %-oe 

áavulás tapasztalható*

4»„^ЩдйЙ1М^а?ЭДА;. JMBWMft.',» - ellentétbe« 3 cu=- 

katonK3lükonység területén tapasztaltokkal - a strukturális
,* Az 1950-oe évektől el

tekintve - amikor a legmagasabb állóeszkösfeihaezriáláeu épí
tőipar részaránya csökkent - ez állóeazfcöaállomány iparágan
ként! eloszlásának megváltozása, az ipar egészét tekintve, 

kedvezően hatott az állőcszközhatékonyságra. 1960-65 között, 

amikor az összes állóeszközön bellii a könnyűipar rée 

se 1,2 ,>»rőX 5*6 >
odó—

emelkedett - az 1960-es magac hatékony-
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eági mutatókkal számolva - az állóeszküshatőkönyságnak ceu- 

pán ©miatt kösol 30 Mai kellett volna növekednie* Áss, 
hogy mégis mintegy 11 %-oa csökkenés kivetkőzött be, arra 

vezethet© vlseza, bogy a több cint 400 millió forintos ál- 

lóeezkőeállománnyal rendelkező czalmecellulézgyór ebben az 

időbon lépett llaombo és as Uzembelépéet követő években es 

állóeezkazálloaány-klhaeználteáge még igen alacsony ezintü 

volt* A későbbiekben; a hatvanas óvok második felében 29,0 

/Melt a hetvenes években már 39 5Mai nőtt az állóeszközök

Л EtealttuxáUE váltójáé ok hutái

16* as* táblásat
1955- I960- 1965- 1970-
1960 1965 1970 1975

Aa álloee aköeha tékony eág
növekedése az adott idő- - 2,0# - 11,l# 29,0» 39,0#
szakban
A strukturális váltоsá
sokból orodo állóeszköz
be tékony  eág-davuláe / /
illetve romlás /-/

- 19,1# + 29,a. + 4,6# ♦ 7,7#

egységének hozama* Ebből 4,6 %, illetve 7,7 # vezethető 

vissza arra, hogy аз összes állőoszköshállományon belül 
azon ágasatok arány® csökkent, ahol alacsony az állóeez- 

közhötékonyaág* A Dunai Vasmű rácsosodőse aa összesből 
I975“ben 83,3 # volt, mig tiz ívvel оselőtt több mint 92 

%• A Vasmű részarányának csökkenése, alacsony eeaköaha- 

tékoayeága miatt /0,902/, már- önmagában le javított a vá
ros átlagán*



• 60 -

íí£ 0 2 0 fo(ilülva mindazt, ami a strukturálta 

változások hatására as ipari termelés hatékonyságának a- 

lakulásáUm megmutatkozik, о következők állapíthatók mag 8 

о A váróé ipari struktúrába, az országos átlagnál kodve- 

sób^mivel Mgafco.-b a ; átló. >ccál káték ^/abb iparágak 

súlya,2,1 *
о DuuaujvároG iparának hatékonysága elmered a váróé ipari 

euerkesetéi:ek megfelelő országos átlagtól, 

о Ай indokoltnál alacsonyóbb hatékonyság oka a Dunai Vae- 

attben tapasztalható átlagosnál alacsonyabb állóaszkös- 

kthes análás •
о A hatékonyság dinamikus lkedéeéban azipar оserbese

tében bekövetkezett változások látszólag xtea játszottak 

szerepet,
fénylegesen azonban a pozitív és negativ hatások egymást 
kompenzálták,

о lilvöl az ipartolcpltée főleg munkaigényéé iparágakat i- 

gényolt /q nők foglalkoztatáeo miatt/, ahol a mimkatar- 

oolókenyeóg azáttagosnál alacsonyabb, a szerkezeti vál
tozások ezen a tőrén rontották a város iparának átlagát, 

о Az ipar-szerkezet módosulása - a Vasmű csökkenő aránya és 

átlagosnál alacsonyabb állóeezküzklhasunéláea miatt - 

a város állóeeaküahatákonysásának alakulására kedvezően 

hatott.

i-iiutojok fitíyeHmbe VBtolóvol gg ioer ctrulxttjá.iái.ak továb-
!А,дМи1йей8а дАиш l fea а, УшД, t^ as&ga я «ктт
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váübiokban ic себккегше. ős и^ашккэх - aeael páriiuaaoo- 

een • Q£Jkaaíia tók myfeáfta javulna« üa а tcmdaf-^jf,^ i:&ndad~ 

dir, klvánatpa«, ciir. es ak8sliotékc-:iff á ..át teklntyo cl non ú-

ti a«ti .a aateJaJu ийаа =-4? --»н ram» й .tár iüa ,4 ч*
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LÜnt mái Bírói eső esett, ogy település megában hordóssá 

távlati fejlesztésének lehetőségeit. Est a lehetőséget, 

fejlődési képese éget nevessük "potenciális energiának".
Aat pl. hogy egy város "potenciális energiáját" mi minden 

befolyásolja, as alábbiakban foglalhatjuk Seesoi /feroé- 

esetöeoD q felsoroltakon kívül egyéb tónyesok le esámitáe- 

ba jöhetnek pl. ásványkinccok közelsége, idegenforgalmi a- 

dottságok, eto./

1./ hagybon meghatározza a városfejlesztés lehetőségét аз,
ьое» .lslaUfo,, аШи а aafaftU wtfuttttla *
mennyiben felel meg ©azdaeági tevékenysége a népgazdasági 
igény okitok, nyilvánvalóan tágabbak a növekedés perspektí
vái aaokban a városokban, ahol a gazdasági- és esen belül 
- as iparéserkazetben megvannak, vagy meghonosíthatok ások 

аз ágasatok, melyek hatékonyságuk alatt аз ©gésa nemset- 

gazdaaágre kedvesé hatást gyakorolnak, hsak аз úgynevezett 

"strukturális huzőágak" gasdaságosságuk miatt pezsdltoen 

hatnak nemcsak @s egész népgazdaságra, hanem telephelyük 

szűkebb környezetére is. Dinamika« fejlődésük ée magas nye
reségük miatt nagyban hozzájárulhatnak a város mindenoldalú 

fejlesztéséhez, többek kösütt as infrastruktúra bővítésé- 

hoz la. Is utóbbi aztán újabb kedvesé lehetőságat biztosit 

egyéb ipari létesítmények letelepítéséhes, miáltal növek
szik a város gazdasági báziea. és egyben nagyobb pénzesz
közök és egyben sokoldalú városfejlesztési lehetőséget is 

jelenti.

/
/
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ЬШт 9ШЪ«мШь kiváltja с ШВЫ ЭД1мш&Ывек аШш*
Sieti* i&áayét* A «-ddreafifilcii kSeleketiéfci Ъяре&эЫЬэк Javí
tásé térés sár kaávmaaVLi s befc*net» 3oÉage#t trar; zi££ox~
Sß&at&tit • © fciás8 l*ko«yolitá^t»tla«&á&l$ nőtt -

■te
rtüxKJz&A felverte ©a? tolet-a/acet vasúti tacflpl? íí.iőpi-
trések p»sdaletáU Шяш1 áss elkápseléseUbea втжщ1б

m$mtmatt t(кЛтшшХ SsMMérváv 4a Maisok

44 bid feltétlen kléüvl'
•»tat» ani eset les a mmámmx&a&éBVŐtláB eoespostjéből 

tAeoövelná ipari yafíwteét»

Ше-a

■ —— «-»■—«*—<—— **—“■— Д«.1 "»»**"*« 
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A ösázhalombatta-aake energetikai tengely kialakulásával 
javulnak Dunaújváros gaadeeégföldrajз! adottságai, о nö
vekszik iparvonzó üatdea főleg аз energiaigényes ágasa
tokban«

Mindezek egybevetésével; a vároo lean kedvező ipartele
pítési adottságokkal rondolkeuik« Az ilyen jő adottságú 

területeket viszont non esabad elfogoyaeztani olyan ipari 
üзатек telepítésével, molyok ugyanilyen hatékonysággal 
máshova le telepitkotők, liánom fennt ко11 tartani olyan 

ágaзаtok számára, amelyek csak озокпек аз adottságoknak 

аз esetében telepíthetők a leghatékonyabban« Ebből а eзап
рет t bél különösen fontos például a vis - mint szállítási 
útvonal, ős mint ipari via - iránt nagyon igényéé iparok 

osémára való igénybevétele, továbbá as, hogy csal: a jelen
tőé állóeszközigénnyel és technikai fele зегаIts éggé1 tele
píthető iparokat kell ilyen kedvese adottságú helyekre te
lepíteni, ahol termelékenyeőgük a népgazdaság szempontjá
ból optimálisan biztosit!® tó.1^*

A lehetőségeket éo követeIdényeket egybevetve оз ipar duna
újvárosi repreaentáneai kösíil a fenti szempontok alapján 

csupán a textil- ée ruhásat! ipar léte nem indokolt« Köz
tudott asonben, hogy esek telepítése idején Dunaújváros a-

lkos- 

Qteni
son területek egyike volt, ahol a lakosság /nők/ fo 

tatása erdőkében megfelelő munkaalkalmat kellett t
nég akkor is, ha оз gazdasági szempontból non a leghatéko*

i
nyebb megoldás volt, társadalompolitikai szempontbél vi-

z
4

ezont elengedhotо tlenne к bizonyult*
!
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A fentiek alapján úgy tűnik, rövid távon20* a jelenlegi 

struktúra feltétlenül megfelel, a város eddig kialakult 

adottságainak* Jelenleg tűhát ?frinau.1.váEQfi.bqa ЖЫШ

iks traktus diának - as un. oikroetruk- 

turának - alakulása. /А tormékesorkeset áa az annak ja
vításában rójlő lehetőségek föltárása viszont külön vise- 

gálat tárgyát kellene hogy köpessen, melyre о dolgosat ke
retén belül nincs lehetőség*/ Az viszont hogy jelenleg о 

város ipari szerkezete a hatékonysági követeidényeknek és

son

aa igényeknek megfelel, nem jelenti azt, hogy es hosszabb
hatékonynaktávon is egy oared* As a struktúra, mely 

minőéül, nem minőéül feltétlenül annak esetleg huez-hu
szonöt év múlva* Tehát e,-/ település iparszerkósotoneк táv- 

lati ferilee^fcmúl non a .1elo. 1c. .1. Нанес; в ДЭуоЬоЦ vár
ható hatiShoa., .1 vlazonynlmab аад£с1в1ввп ko.ll TJÓxlaalal.
As pl* hogy a Vasmű, vagy a textilipar hatékonysága ma az 

átlagosnál jobb, nem feltétlenül jelenti azt, hogy es igy
ltok hosszabb távon, egy- 

ogy iparágat adott területűn, gazdasági szempontbél más 

megvilágításba helyezhetnek* Uagyon jő példa erre a magyar 

szénbányászat, mely as olaj áremelkedések miatt egyes terü
leteken újból gazdaságosod vált. Hosszabb távon tehát еду

Ш. ,ИЫ .tefeA.CTfe

ie marad* A világgazdasági foly
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A technikai haladással, gazdasági növekedéssel egyíitt járó 

atrukturálie fejlődés аз iparban is felgyorsult. A nálunk 

fejlettebb nyugat-európai országokat tekintve feltétlen 

figyelmet érdemel az a tény, hogy аз un* "strukturális hu- 

sóágak" szerepe mind gyorsabban vándorol аз egyes Iparágak 

kösött. A textilipar pl« több, mist kát óve házadon át, аз 

acélipar Bárcsak kb. egy óvazáaatílg tudta betölteni a nö
vekedést hordozó ág szerepét, majd fejlődése lelassult.
/üőt oa sár a legdinamikusabban fejlődő országokban az 

ütött ágazatok elmaradása kösd átterjedni a tartós fogyasz
tási cikkeket termelő ágakra is, mint pl. a gépkocsigyár
tásra./ Ugyanokkor gyors Ütemben nő a vegyipar, a nukleá
ris, a koputer- és beruházási javakat gyártó gépipar sze
repe, mivel a legnagyobb fajlagos érték itt termelhető.

Jelenleg az ipar területi elhelyezkedését tekintve £tejér 

ciegy©* ipara zerke mténe к komplexsége és modernsége alapján, 

a magyar ipar viszonylag magas hatékonyságú övenotebe tar
tozik. A kiemelt kormányprogramok szinte mindegyikében 

dekeltok a megye nagyvállalatai. /Közúti jár tálprogram, szá
mítógép-, aluminiumprogrom és könnyűézerkessetes építés./ A 

gye komplex ős progresszív iparstrukturája a termelés jö
vőbeli hatékonyságának biztoeitőka. A megyén belül azonban 

a dunaújvárosi agglomeráció szerkóaetlieg meglehetősen egy
oldalú. Аз egyfunkciós területek gazdasági növekedése pedig 

e világpiaci fejlődés következtében könnyem kritikussá vál
hat.
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A vaskohászat jelenlegi 0usdaaágö£edga пев feltétlen kell,
ho^y ast jelente©, hogy ешюк аз ágazatnak аз arányát nö
velnünk kell, A tarnelőerők rohamos tfeöei fejlőddé© 

feltehetően vaskohászatunkat Is oáe megvilágításba fogja 

helyezni. Várhatóan e jelenleg gazdaságosnak Ítélt á(,;asa
tunk © jövőben - annak ellenére, hogy a jelönied 340-350 

kg-oe egy főre jutó acélfelhasználás 199G-ro 470-400 kg 

less - a gasdaságoeeági követelményeknek neo fog eleget 

tenni, de a hatékony iparatruktura követelménye miatt viez- 

ezaesoxltáera kénye serül. Annál le inkább várható es, óival 
acéXteraék-föllmssnáláeimk igen széleskörű, az egyes faj
tákból szükséges mennyiség kicel, ráadásul a fajták egymás 

közötti aránya аз ipar termelési struktúrájának olaliuláeá- 

tól függően váltósé, ami csak nagy kapacitású acéltermelés 

mellett biztosítható. Ilyen nagy kapacitás klépitoee vi
szont olyan gazdaságban, ahol аз alapanyagok közül a vaa- 

ércszükeéglot 00-85 ^-át, а кокезегШюéglet 60-65 a
forxoötvösctigény 70-75 >át import utján kell kielégíteni*22, 
nem lehet hossza távon gaudaságoe. I'Jem beszélve arról, hogy 

ш már a gazdaságos acéltornelőn kapacitások inkább megha
ladják ал övi 5 millió tonnát, mint alatta maradnának. Ел» 

sei esőmben nálunk a Dunai Vasalt kapacitása a folyamathan 

levő több milliárdos beruházás után 

tonna acélt termelni évente.
less képes 3 millió

Seaklrodalmunkban ma már nem egy езеглб kérdőjeled meg 

nyerevaetertuolő kapacitásunk hatékonyságát, szembeállítva

s,
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ast, a baovjetunló, vagy Japán évi 6-10 millió tonna kapa
citású kohászati üzemeivel*22* Azt viszont látnunk kell, 

hogy ”a kasai kohászatról valé lemondás rendkívül ér
tékű importhoz vezetne, melynek kitermelése - figyelembe- 

véve más ágak termékeinek exportpiacait* illetve as egylitt- 

raiiködéare eséba jöhető országok gazdi-sági helyzetét - a
gyár gazdaság számára a követkese évtizedben még irreális? 

vállalkozás volna".2*5* !!цдац.1város eseté ben azonban /landol
ni kall as évtized elteltével be követ keze un* "acél utáni 
időszakra"« A jövő szempontjábél szükséges hatékony ipar- 

eserkeaet kialakítása érdekében nem lenne felesleges már
□őst fontaiéra venni es uj báaieiparág^ lehetőségeit#

A vaskohászatnál kedvesebbnek Ítélhető аз épitő- és épitő- 

anyagipar helysete* Dunaújváros mindkét ágasat e sásáéra 

kedvesé adottságokkal rendelkezik és ugyanakkor a környék 

- különösen a várostól délre esé területek - fejlodéee még 

elég hosszú ideig igényli építőipari ée beton©lemgyári ka
pacitásokat* Az ágasat hatékonyságának 

segítené a városban egy tudományos bázis kialakítása* Bár* 

a megye távlati fejlesztésére vonatkozó irányelvek alapján 

dzékeefehérváron kellene kialakiteni oat a központot* as 

ipari háttér biztoeitáea érdekében a dunaújvárosi alterna
tiva indokoltabb lenne*

lését feltétlen

i

A jelenleg Dunaújvárosban létező künariiiDari ágasatok késül 
legnagyobb perspektívája a papíriparnak van, kies igénye аз 

ipartelepítő tényezőkkel szemben, megegyezik e váróé által
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biztosítható lehetőségekkel# A felonies folyamatban lévő 

beruházás orednéayekánt a Papíripari Vállalót dunuujváro
si oyára les ; hazánk legnagyobb Ilyen jellegi! létesítmé
nye# Tevékenységére hosszabb távon is biztosított аз i- 

gény, hiss általános tendencia, hogy agy adott ország 

gazdasági fejlettség© áo papírigénye között szoros korre
láció áll fenn#

A könnyűipar másik fontosabb ágazata a textil- ée ruházati
tartozik a dinamikus huséágak közé. Па 

a le .„dinamikusabban fejlődő országok gazdasági struk
túrájában a textilipar részaránya csökkenő# Ennek elsősor
ban аз аз oka, hogy a fejlett tokáé országok számára a 

strukturálisan elmaradd ágakat - e köztük a textilipart is 

- előnyösebb kitelepíteni a fejlődő országokba, Kint azt 

saját gazdaságukban preíereálni# Es a törekvés ugyanakkor 

találkozik e fejlődő országok igényével is, hiszen ők szí
vesen bővítik as iparnak est a területét, mivel tőke- ée 

kutatásigényeseégő alacsony, a ugyanakkor még ölesé nyers
anyaggal ie rendelkeznek hozzá. E tendencia hatására kié
leződő piaci versenyben a magas importigényű hazai textil
es ruhásati ipar nehezen bírja a versenyt, távlatokban te
hát as ágazat bővítése nem lehet cél, e őssel párhuzamosan 

súlyát Dunaújvárosban lenne indokolt növelni#

As élelmiszeripar súlya Dunaújváros jelenlegi iparésarké* 

setében о lény úszó. itejlettségét tekintvo - akár dunaujvá- 

rosi, akár megyei átlagot veszünk - elmered a mezőgazda-



• 75 •

sági termelés színvonalától* illesztésének szükségessége 

vitathatatlan. Vitathatatlan a világgázdaaági tendenciá
kat tekintve la. A nemzetközi piacviszonyok a meadßazda- 

sági- őe élelmiszeripari termékeket "konvertálható" áru
alappá teszik, mivel a világ élelmié őrhelysetének roulá- 

egyre positivebb uegvilági’tágba helyezi aa élelmezési 
cikkeket. Щпйезек a perspektívák indokolttá teszik orszá
gos, de megyei szinten is аз élelmiszergazdaság fejlesztő- 

©ét. Ebbe a koncepcióba illik bele as az elképzelés is, 

hogy a hsa badogyházai Szeszgyár és © meaőgaadasági Шишек 

klisöe vállalkozásában kiépülő vertikumhoz24* kapcsolódóan 

i-unau^váróé térségében létre kell hozni a szükséges vágó- 

ős feXdolgosőkapacitáet. A telepitéé helyét a húsipar ma
gas vízigénye és a váróé Iontóé fogyásлtőpiaca indokol
ás.

bár a következő évtizedben a város ipara a felloeatée irány
elveinek megfelelően a meglévő bázisokon fog fejlődni, as 

"acél itárJL időszakra" gondolva számításba kell venni, hogy 

аз ipar megváltozó struktúráéihoz milyen iparág telepítésé
nek előkésaitőse válik szükségessé. Számításba lőhet eset
leg valamilyen gépipari ágazat« amely számára Unaujvávos 

kedvező föltételeket tudna biztosítani, bár feltétion hát*» 

z-ányos hogy © téren semmilyen hagyományokkal neovendelkeslk 

a város. Minden esetre, külön részletes elemzést igényel a 

telepítési lehetőségek mérlegelése» A választásnál azonban 

nem árt figyelembe venni, hogy a jövőben az iparfémleeztáet
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6. Mekolczl id. kló s s Első évtized 110. old.
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Pe3ér megyei történeti évkönyv 9# 274« old.
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9* A "parciális" elnevezés azért választottén /e kifejezés 

ezakirodaiomban ilyen vonatкоsásban nem fordul ölő/» 

□ért utal a mutató részleges Jellegére, a hatékonyság 

színvonalát ugyanié neu tükrös! teljességgel» csupán 

annak egyik komponenséről nyújt információt* Pl# a ter
me lééi eszközök bővítése révén növekedhet ez egy foglalкоz- 

tatottre Jutó termelési érték» de ugyanakkor az egység
nyi élő- és holtmunka-mennyleégre eső hozam csökkenhet# 

Tehát q parciális hatékonysági mutató Javulás© mellett 

egy komplexebb mutató már a hatékonyság színvonalának 

romlásáról tájékoztathat# hegemliteodő, hogy a dolgo
zatban felhasznált "komplex" mutató sem ad teljesen re
ális képet az öeeahatékonyeágról, de a közgazdasági i- 

rodalombéi ismeretes mutatók közül ez az, ami a rendel
kezésre állé lahétbeégek mellett, talán legjobban meg
közelíti a tényleges állapotott#

■ . i

10# Deáky «%/ürgynó - IJémetb Lászlói
A gépipari tevékenység hatékonysága 

Statisztikai Szemle, 1975/1*

11. Aa élelmiszeripar termelési adatainak őrtékelébekor fi
gyelembe kell venni azt - különösen a Tejüzem esetében, 
- hogy itt a bruttó termelési értéken belül az anyaghá
nyad aránytalanul magas# Ebből származik a ténylegesnél 
sokkéi kedvezőbb termelékenységi mutató is#

12# ha már a munkaerő iránti kereslet olyan magas mindenhol, 
hogy e munkavállaló előtt nagy válogatási lehetőség nyí
lik. La már a végső választásban namitolsó szempont az, 

hogy az adott hely /ahol a munkalehetőség kínálkozik/» 

milyen infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Mi
lyen egészségügyi, kulturális, szociális ée ipari szol
gáltatásokat tud biztosítani e település.
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13* Csupán 1975-ben az üzemből kilépők száma* VOE - 226, 
Bühőmemiigyár - 201, Itéetifífonoda - 216, Személyes be
szélgetések alapiéi: állítható, hogy a kilépők nagy ré
sze a Papírgyárban - jobb munkaié It ét e lók ée magasabb 

flaet 4» mól lőtt • vállalt újra munkát.

14* Tol^oe termelékenység foga Inán a murka ée állóeezkSa- 

ráfordítáaok együttes agycégére jutó bősen ártandó, 

Báe megközelítésben о teraelőenövekedée Utániéból le
vonva a munka- ée állóeszköz! i&rditások növekedési Ü-
tamét, a visszamaradó hányad azt fejezi ki, hogy meg- 

közelítően hány 'Mai nőtt a termelés a teljes termo- 

lékeibe ég javulásának hatására, Bővebben la, pl,
Дошг: 2oltáns Te: lékenyeégünk az iparban, KJE, 1973*

15* A mutató értelmezése«
Bruttó termelési érték s Bruttó állóessközállomány

16. Kyilas András« A népgazdaság fejlődése 1960-1974 között
Kossuth, 1974. 19. old.

17, As élő- ée holtmuuka együttes hatékonyságét tekintve, 

a tényleges iparésorkesettel számított országos átlag 

/4»19/ jóval alacsonyabb annál, melyet a Dunaújváros
ban képviselt iparágak országos átlagainak о dunaújvá
rosi iparszerkezet arányainak megfelelő eulyozáeával 
számítanánk /6,2/»

la, egyenlőre különböző adminisztratív és megoldhatatlan
nak tűnő műszaki problémák miatt a kikötő fejleszté
sének elképzeléseivel hivatalos tervek mm foglalkoz
nak.

19. Területi tervezés, tanácsi tervezés, KJK 1972.
”Az ipar területi terve" c, fejezet alapján 140-175. old.
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20» ás időhorizont a szerkezeti váltó záeok vizsgálatakor 

kibővül* így a esövegben szereplő "rövid táv" az el
követ késő 10-20 évet öleli fel.

21* Да adott értékek a ezocialieta iaportot Jelentik, as 

öeszee import ennél magasabb* Vaeértcól pl* 92 ,j* id* 

liolcár Aadráes A nagyér vaskohászat nyersanyagellátá
sa ев a ezoeialieta gazdasági integrá
ció
Iparpolitikai Tójékostató 1975/11* ez* 

2imár Mátyási Gazdaságunk azerkesete - fejleeztóei po
litikánk*
Küagazdaeági Szőnie 1973ДО.

22* Dr* Zoltán Zoltánt A bérgosásaágtan néhány alapprob
lémába különös tekintettel © regionális 

gazdasági növekedéero*
-földrajzi értesítő 1973/2-3. es.

23* recoin JőseefI Iparpolitika Magyarországon
Gazdaság, 1975/2*

24* árról a vertikumról van ezó, mely a kukorica alapanya
ga fizeeátérnéléé óe a eseeagyárfcáe termékére alapuló 

ezár vaemax habi zla Iáét ás Uuefoldolgosáet foglalja ma
gába* Ld* ás MSZMP -itojér negyei Bleottságánek irány
elvei a negye távlati fejlesztése 1973* 29* ill* 32* old.
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I. táblás läruttö testae Hel őrtói: /оzqt Ft/

I960 19701955 19751965
316.933 2.467.966 4.339.239 6.432.201 9.643.COODunai Vaemli

26 .c a. Ibi tő
ipart Válla- 220.000 376.712 392.22Ö 626.787 1.411.393
lat

17.918 152.884 199.534 302.627 523.50?Ж
129.966 136.614 103.669 185.400VOii

Főxfl Шгбг- 
Donücyár 101.080 137.728 185.86963.443

2lBßyer P022- 
tŐGyáar 44.000 78,400 213.332 220.578

Papíripari
Vállalat 98.106 607.749 1.395.210

óra ár 83.09655.000
o^yoeipari 
állalat 9.045 29.733 33.390 72.890 160.062V

6.338 10.042 16.6092.961 24.608Ifyooda

35.903 50.606 114.31320.921SoáUaoo

JU tőipari 
Vállalat 20.797 30.646 46.202 79.006 101.910

587.654 3.322.629 5.471.706 0.778.206 14.040.754uÖOSBOUII

XPARCüOPOáTOK
líoliósipar /ÖV/ 316.933 2.467.906 4.339.239 6.432.201 9.634.000

ápitő- ős ópi- 
tőau^Qüipar 237.910 529.596 591.762 929.414 1.934.9C0

12.006 273.480 450.520 1.236.977 2.255.631Könnyűipar
áloluie arlpar 20.797 129.694 216.22351.567 82.185



• оэ-

iz« táblai ^foglalkoztatottak ldtesdta

I960 19651955 19751970
5.682 0.230 11.515 12.972 12.747íJumi Vtíöuü

26*8Z*ÉpÍtŐ- 
ipari Valla» 2.500 3.693 3.278 4.163 4.614
lot

1.65769В 1.104BVK 432 888

642909VQH 945 885

Mrfl ü’eher- 609621415 51BmrMy/áx-

Шоуаг Posz
tógyár 184 807949292

Papiripari 
állalat 645 1.381 1.651V

órar^ár 687383
Vegyesipari
Vállalat 750 943428 558230

11746 130110 133Xtyooda
114 12171 71

3Ít6ipori
Vállalat 121 172 504279 520

Oeeeeeen 9.011 14.946 19.062 23.900 25.195

IPABOSOPOÍITOK

liehéalpar /DV/ 5.682 0.230 11.515 12.972 12*747

sas«- »•»» 4.391 4.166 5.267 6.271

3.031 5.123 5.536276 2.082KUnnyttiptr
Élelmi а затрат 121 61S 641350243
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III. táblás ФегввХбкецувёк* /оаег Ft/tő/

I960 1965 19751955 1970

376,8 495.9Dunai Vasai! 55.B 755.8299,9
ma

26«sz.lHpitő-
Ipari Válla- 88,0 102,0 119,7 150,6 305,9
lat

41,5 315,9BVE! 219,0 224,7 274,1
voa 137,5 154,4 202,1 288,8

Férfi Faiiór- 
samii&yár 269,6152,9 196,7 221,8

Шдоаг ?os*á- 
tÓQxér 239,1 268,5 224,8 273,3

Papíripari
vállalat 152,2 440,1 845,1

úreu^ár 143,6 120,9
Vegyesipari
Vállalat 170,669,539,3 97,259,9

64,4 57,6 210,375,5 127,8ityouda

294,7 506,8 444,6 944,7

sütőipari
Vállalat 196,0171,9 178,2 165,6 156,8

üSbZESEIi 65,2 287,0 366,1 557,3222,3

1РАНС80КШ0К

Hűhóalapi /DV/ 55,8 299,9 376,8 495,9 755,8
Építő- ás Épi- д- , 
anyagipar • 120,6 142,0 176,5 308,5

407,4Könnyűipar 43,5 131,3 151,3 251,2

Élelmiszeripar 171,9 337,3234,8 209,9212,2

x iáfuttó termelési ártők/létesáa



- 85 -

IV* táblás iillóeeaküzállouány bruttó drtóUo /озег Ft/

I960 1963 197519701955
794.967 4.677.954 0.250.873 9.575.155 10.675.602Dunai Vacoü

26.e3.Épitó~ 
ipari VölXu- 32.000 53.633 89.723 111.288 105.588
löt

4.305 30.927 87.770 114.706 274.420BVIi
10.200 15.711 19.006 31.254VOR

Férfi Pohár*» 
neetleyár 9.100 16.2027.500 8.150

20.000 26.300 111.613 130.729uac/ar Роел- 
tóuyár

Papíripari
Vállalat 427.000 1.107.000 1.235.508

óracydr 18.000 125.304

buyocipari 
'álla lat 2.311 12.306 17.967 32.82822.252V

10.704 13.9796.305 0.5501.771li/oodo

19.5937.477 8.845lOáüZGD 5.200

Ultuiparl
Vállalat 3.442 12.661 22.055 37.407 50.445

030.796 4.836.606 8.961.584 11145.956 12.019.540ÜSOZEBSIi

IPAiiC bOPCHTOK

Ijohóslpar /S)V/ 794.967 4.677.954 8.250.873 9.575.155 10.675.602

36.305 84.560 177.493 225.994 460.016

4.002 56.311 503.606 1.298.475 1.605.084Könnyűipar

bloludeuorlpar 3.442 17.861 29.532 46.332 70.038



• Об —

V. táblai ReaköahatékoByeá^

1965I960 197519701955
0,526 0,672 0,9020,52ВDunai Vaemü 0,399

26,az*Éplt6~ 
ipari Válla» 7,6056,875 7,024 4,372 5,632
lát

4,162 4,943 2,273 2,638 i,90öВ\Ш

8,695 5,9009,273VOR 12,742

Párfi Pehár- 
nmMijáx' 11,5008,459 12,501 15,135

£á^yar Posz
tógyár 1,4632,901 1,9112,2

Papíripari
Vállalat 1,1290,230 0,549

óra^yár 0,6633,055
Vo^aslpari
Vállalat 3,914 2,416 1,859 3,276 4,900

fmm

1,7601,672 1,005 1,173 1,552Ryomda

5,8344,023 4,812 5,730Tej LLien

wtgcipuxi
"Г- -~-i • * ■* *m*ä4*C3 JhÜJ V

6,042 2,421 1,7442,1082,095

uSSZROEB 0,701 0,687 0,611 0,788 1,095

IPARCSOPORTOK

Xiehézipar /DV/ 0,399 0,528 0,526 0,672 0,902

ápitő- áe Epi- 
tőauya-ipar 4,2066,553 6,263 3,334 4,113

Ktomytilpar 1,4052,941 4,857 0,910 0,991
ÉleImiéaerlpar 6,042 2,7712,703 2,7992,087

ас bruttó teroGlőel érték / Unittá álláeszk8 aállooány
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VI« tábla t Kompion hatékonysági nutaték*

I960 19791965 19701955
6Д4Д 5,01,50Dunai Vaeiii 3,9

26.ß3«bplt6- 
lpari Válla- 3,90 
lat .....................

6,03,9 3,93,7

6,3 4,85,7ura 7,51,93
6,1 6,2 7,1 7,4VOR

férfi itehor** 
maiiig ár 6,98,07,1 8,4

bagyar Poaa- 
tógyár 6,2a,7 4,a7,a

Papíripari
állalat 7,71,9 4,4

ŐTúijfár 4,9 2,4

V©g.yoe ipari 
Vállalat 3,1 4,02,1 2,7 2,2

4,62,5 3.82,2 2,7Ityooda

16,310,7 12,7Т@ЗШюш 15,0

sütőipari
Vállalat 7,26 3,55,1 4,7 4,0

6,1ÜS3Z&SEIJ 4,94,12,2 4,1

IPARCSOPORTOK

S,onehézipar /Ш/ 1,50 3,9 4,1 6,1

bpitő- óe *pi- 3
enya^ipar * 5,64,54,4 4,4

6,35,6KBnnyOlper 5,02,13 4,0
Élolate-seripar 7,26 6,06,5 6,7 5,5

* A 41« oldalon sssereplá képlet alapján aaámitva.
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FEIilASZUÄLT IRODALOM

1« Matok Dunaújváros vállalatairól 

Dunaújvárosi Levéltér anyaga

2* A Higytr szocialista Hnnkáapárt ífcjér megyei BízottHá
gának irányelvei a negye táv Isii fejlesztése 1373 • 

/Kézirat gyanánt/

3# Ausztria, Csehszlovákia, I^rancisorezág ée Dogyarország 

ipari termclókeiy Gégének ösa zehaeoiiH táea •
Statisztikai Idáézöki Közlőméinek 247* kötet 1972*

4. Gr. Bortke István I
A nagyér ipar területi szerkezetének hatékonysági 
modellje*
«öld rajzi Közlemények jüC/2-3* az.

5* Br* Bértke látván • Gr* Köröd! József - űr. Kulcsár 

Viktor - űr* ЗзаЪб Károlyi
kerületi tervezés, tanácsi tervezés* 

KBzgaadaoági óe Jogi Könyvkiadó, 1712*

6* űr* Bonedeckl Jánosod - űr* Kupceik József - űr* fiteits

SSa zdaeágetatis utika 

Tankönyvkiadó, 1972*

7* űr* Csikós-Kegy Béla*
Uagyar gazdaságpolitika 

Kossuth, 1971*

B* űaáky ttyUrgyné “ iiémeth Lászlói
A gépipari tevékenycég hatékonysága 

statisztikai Szemle 1975. január
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9# Br. Drechsler László - Jar ec lov Büx * Ifyitroi Яшжшвтб dr. 

A raunkatörraelákenyeÓG neosatkesl öeassebaeonlltáea
Ctatieatlkai liladó Vállalat, 1974.

10« Breciß Jóaeef*
Iparpolitika Ufcßyarorsaágoa 

Gaadaeág 1975/2.

11. Dunaújváros 1950-1965. 
Gsókesfehárvdr

12. Dunaújváros 1965-1970.
Saákesföhárvár, 1972. Ш1 idejár шщг©± 1&*Щ*tóeág

13. Dunaújváros 1971-1974.
Аз Dunaújvárosi Bizottságának kiadványa

14. Ealuené Síikre Katalin« A
A termelékenység ue hajtóerői 
Kossuth, 1975.

15. Baluená Ősikre Katalinj
A taxnelákenyeée növekedése és estsvonala аз euró
pai ée egyee tékáé országokban.
А IlivélődáeUgyi L&nieatériun ивхя&шаь-leniniзшие 

Oktatási Főosztályának Tájékoztatója 1974/5-4.es*

16. Farévá Kálmán*
A tervszerű városiéJleeatéo uj езакааза előtt 

Vulóöái» 1976/3. S3.

17. Fejér megye statisztika! évkönyve 1974.

16. Bejár megye TolopUléehálésatfoJlesstásl Terve.
Bejár nogyoi Tanáé© VB. Ritáéi, Köslekedéui úe 

VisUgyi Osztály 1973. /késlrat/
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19. Metánéi István*
Mázak Dunaujváxofi ipari» koreckodolal ás szol
gáltató vállalatainak attktkláeákes*
S’ojér zagyai Toxbéimtl Évkanyv 9- üaékösfWiárvár 

1975*

20. йг* Kádár Béla*
Strukturális változások фщa t-Eur<5páúmi 
Uápssabadeáa» 1976* január 21*

21* Br. Kononyi József - Dr* Streeeser Ф8ГШГ1
A táreadalűi ás gazdasági struktúra változásának 

néhány vonat ко sása í^jér nagyében*
I%jór megyei üzomlo 1975A* es»

22* Br» Eőródi Józsefi
Változások raanyarorsság gasdasági térképéi* 

Kossuth, 1970*

23* Br* KÓrédi József - Iir. Záárton Gesas 

A magyar ipar térítteti kérdései 
Koccutk, 1968*

24* H8vos Ml • Mraiesky Gábori 
általános statisztika 

KBsgazdaedgi őo Jogi Könyvkiadó» 1975.

25. Hlskolesi Ili klóéi
As ele 6 évtized 

Dunaújváros» 1975*

26. Miskalesi J&kléei Dunai VoemiI, 1938-1949. 
Valóság, 1973Д* es.

27. SSelsár Andrási
A magyar vaskohászat nyersanyagellátása ée a eso- 

cialieta gazdasági integráció 

Iparpolitikai i’ájékostató 1975Al. ez.
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28. Itacy Jenői
A torve.ott váróé
Fejér oog/öí történeti Évkönyv 9*
ésékoefohérvár, 1975.

29. Hyllae Andrást
A népoasdaeáü fejlődése 1968-1974 küsütt 

Koeeuth 1974.

30. Uyitroi Perencné t A nagyér ipar fejlődéoo és távlatai 

Koeeuth 1971.

31. Hyitrai Foroncné dr.t
Iparunk hely© a világban 

Koeeuth 1974.

32* nr. Rétvári Láeslól
A társadalni-casdaeáJL fejlődés ée a regionális
népoUrtteÖéée öaasefUg^éaeinok néhány kérdése 

Földrajzi Értesítő KSH 1/3. ea.

33. Bőién Zoltánt
Tornolékonyc égünk a a iparban 

KÖQ&aedaaá&l éo Jogi Könyvkiadó 1973.

34. Hónán Zoltánt
A teroelékenyaág alakulása a magyar népgazdaségban 

Köagaedaeági eseulo 1971/12. ea.

35* őciiuidt fluor t
A Dunai Vasall hely© а megye*' népgaadoeághso
Fejér oogyoi Történőti Évkönyv 9. 

us&eefOhérvár 1975.

36. Sinán Hlklée t
Gazdasági hatékonyság ée iparszerbenet 

Köaeaadseágl Jaoole 1971/9. ea*



- 92 «

37. Sioán rdklóst
llstőkoayeác. üaadoöácooeá;,, termelékeny séfi*
struktúra.
Göadaeáei életünk időskori! kérdései, Kossuth, 1973.

38. ür. uioai Vdh&kj j
A haroadik évozsed fold 

Koeeutk 1971.

39. Jtark Antalt
népe* adassunk 30 évű
Kossuth 1975.

40. statisztikái évkönyv 1974. 
KSH Budapoet 1975.

41. ihr. Sstackéezy Zoltánt
Késlekedésünk fejlesztиш és a területi tervezés 

tizeié 1972/40. ea.

42. Területi statisztikai évkönyv 1975. 
KSH Budapest 1975.

43. Tioár Uátyáet
Gaadaod&unk szerkezte - fej la estééi politikánk 

Késgftadaaá&l GsoqIq 1973До. az.

44. Ihr. Cola Juliét
Gezdösá&i hatékonyeá& - terhelési szerkezet 

Kossuth 1974.

45. Zoltán Zoltánt
A tárca zdasájfcon néliány alapprobléuájö külünöe 

tekintettel a regionális gsadasáfíi növekedésre 

Iáidra jsi Krteeitő 1973/2-3. es.




