Városkalauz térképpel



City Guide with Map

Fejér megye
®

2014

www.varoskalauz-mo.eu

2014 Fejér megye Városkalauz 1

Fejermegyeszerkeshird.indd 1

12/15/13 8:41 PM

A megye múltja és jelene
Dunaújvárosi Főiskola
Panorama of the College
of Dunaújváros

Az ellentétek
harmóniája – Dunaújváros
Dunaújváros a Mezőföld délkeleti szélén, a Duna jobb oldalán, a Pentelei-löszparton terül el,
Budapestről 67 km-re. A 150 m tengerszint feletti magasságban települt várost keleten
a Duna mintegy 10 km-es szakaszon határolja, nyugatról pedig szelíd dombvidék övezi.

A

feltárt leletek is bizonyítják, már
az őskorban is lakott volt ez a terület. Hatalmas tárgyi leletanyag
maradt fenn a római korból is, amelyek
arról árulkodnak, hogy az itt kiépült
Intercisa nevű római katonai tábor a
hozzá kapcsolódó polgárvárossal jelentős szerepet játszott a római birodalom
keleti határának, a limesnek a barbár támadások elleni védelmében.
A honfoglaló magyarok a X. sz. elején
telepedtek meg a térségben. A későbbi
20

korból származó ásatások tárták fel a
Dunaújváros elődjének tekinthető, már
az Árpád-korban is létező, máig fennálló Pentelét, amely egy középkori görög
szentről, Szt. Pantaleonról kapta a nevét.
A falu 1541-től 1688-ig volt török uralom alatt, a 15 éves háború alatt pedig
a lakosság teljesen kipusztult. A betelepítések során a magyar lakosságot rácok
váltották fel.
A pentelei rác lakosság részt vett
Rákóczi Ferenc szabadságharcában,

amelynek leverése után a falu újra kiürült volna, amennyiben nem hoznak
magyar telepeseket a községbe. Ezt követően azonban a település fejlődésnek
indult.
A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott
döntést egy új, gigantikus vaskohászati
kombinát és a hozzá kapcsolódó lakótelep felépítéséről, amelynek célja az volt,
hogy megteremtse a hazai szocialista
nehézipart.
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Harmony
of contrasts –
Dunaújváros
Dunaújváros is located at
the south-eastern edge of
Mezőföld, on the left side of
Danube, on the loess coast of
Pentele, 67 km from Budapest.
The city, settled at a height of
150 m above the sea level, is
bordered by the River Danube
along a section of almost 10 km
on the east, and from the west it
is surrounded by gentle hills.

T

he excavated findings prove that this
area has been inhabited already in
the ancient times.
Huge material artefacts have survived
also from the Roman period, which reveal
that the Roman military camp called Intercisa, built here, together with the related
citizen city has played an important role in
the protection of limes, the eastern border
of the Roman Empire, against the barbarian attacks.
The conqueror Hungarians settled
down in the area at the beginning of the
10th century. Excavations from a later era

Zenepavilon
a Színház mögött
Music pavilion
behind the Theatre

Római kori dombormű
másolata
Copy of a relief from
the Roman period

Városkép a belváros felé haladva
Cityscape on the way
towards the downtown

explored Pentele, which can be regarded
as the predecessor of Dunaújváros, which
has existed already in the Árpád era, and
exists nowadays, too; it was named after a
Medieval Greek saint, St. Pantaleon.
The village had been under Turkish
reign between 1541 and 1688, and in the
15-year-war the population has become extinct. During the introduction, the Hungarian population has been replaced by Serbs.
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Dunaújváros múltja és jelene

Daruk az alsó Duna-parton
Cranes on the lower bank of Danube

Bartók és Kodály szobra
Statue of Bartók and Kodály

Az első ötéves terv legjelentősebb beruházásaként kezdődött az új város építése, melynek neve 1961-től Dunaújváros.
A Sztálin vasműből Dunai Vasmű, majd
Dunaferr Rt. lett, a vállalatcsoport ma
is az ország egyik legjelentősebb ipari
komplexuma, amelynek nagy szerepe van
abban, hogy a város az elmúlt évtizedekben megtalálta reális helyét az ország gazdasági-kulturális életében és a Mezőföld
keleti részének jelentős központjává vált.
Dunaújváros városképére jellemzőek
a tágas zöld területek, virágos parkok,
amelyek jól tompítják az egyes épületek monumentalitását. A természetes
környezet jelenléte biztosítja a település
ökológiai egyensúlyát.
Dunaújváros építészeti öröksége
ugyan nem mérhető a nagy történelmi
városokéhoz, mégis fontos alkotóeleme
22

a magyar építészettörténetnek. Kiválóan
nyomon követhetők itt az 1950-es évektől iparszerűvé vált hazai építészet stílusváltásai. A város legrégebben készült
épületei a modernizmus hagyományait
ápolják, az ötvenes évek második felének lakóházai és középületei az akkor
„kötelező” szocreál stílusban épültek.
Az Óváros védett értékei közül kiemelendő a több mint háromszáz éves

barokk szerb ortodox Rác-templom, és
a másfél évszázados neoromán stílusú
Szentháromság katolikus templom.
A Duna-parton sétálgatva nemcsak a
gyönyörű panorámát, valamint az immár
arborétumok növénytársulásainak sokféleségét idéző parkot csodálhatjuk meg,
hanem azt a mintegy hatvan szobrot
is, amelyek az 1974 óta kisebb-nagyobb
rendszerességgel szervezett Nemzetközi
Acélszobrász Alkotótelep és Szimpózium zsűrizett alkotásai.
Dunaújváros a Nemzet Sportvárosa,
több olimpikon itt bontogatta szárnyait,
legyen úszás, atlétika, kézilabda, vízilabda, foci, jégkorong, küzdősport vagy
sportlövészet, mindegyik területen kimagasló eredményekkel szerepelnek a
városi sportolók.
Egész évben klubkoncertek, tavasztól őszig terjedő időszakban számos
szabadtéri rendezvény alkalmával találkozhat a városi és a kistérségi közönség,
valamint élvezhetik a Duna által nyújtott
festői környezetet.

Dr. Molnár László
Emlékpark
Memorial Park of
Dr. László Molnár
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Pentele híd
Pentele Bridge

Dunai Vasmű
Danube Ironworks

The Serb population of Pentele participated in Rákóczi’s war of independence, after
the failure of which the village would have
got empty again if no Hungarian settlers
had been brought into the town. However,
the town has started to develop afterwards.
At the end of 1949, the Central Board of
the Hungarian Workers’ Party brought a decision about the construction of a new, gigantic iron metallurgy combine and the related
housing estate, the purpose of which was to establish the domestic Socialist heavy industry.
The construction of the new city started
as the most important investment of the first
five-year plan, the name of which has been
Dunaújváros since 1961. The Stalin Iron
Works were renamed Danube Iron Works
then Dunaferr Inc.; the group of corporations is still one of the most important industrial complexes of the country which has a
great role in the fact that during the recent
decades the city has managed to find its real
place in the economic and cultural life of the
country, and that it has become a significant
centre of the eastern part of Mezőföld.
The cityscape of Dunaújváros is char-

acterized by spacious green areas, flower
parks that cushion well the monumentality of certain buildings. The presence of the
natural environment ensures the ecological balance of the town.
Although the architectural legacy of
Dunaújváros cannot be compared to that
of the great historical cities, still, it is an important element of the Hungarian architectural history. The style changes of domestic
architecture – which has become industrialized starting from the 1950’s – can be
traced perfectly. The oldest buildings of the
city nurture the traditions of modernism,
and the residential and public buildings of

Városháza
Town Hall

the second half of the 1950’s, on the other
hand, were build in the social realist style
which was mandatory during that period.
From among the protected values of the
Old Town, the more than three hundred
years old Baroque Serb Orthodox Rac
Church, and the hundred and fifty years
old neo-Romanesque Trinity Catholic
Church can be highlighted.
By taking a walk at the Danube bank,
we can admire not only the beautiful panorama and the park reminiscent of the diversity of botanical gardens’ plant associations but also the almost 60 statues which
are the juried works of the International
Steel Sculpture Workshop and Symposium, organized regularly since 1974.
Dunaújváros is the National City of
Sports, several athletes have started their
careers here, and whether it is about
swimming, athletics, handball, water polo,
soccer, ice hockey, martial arts or sport
shooting, the sportsmen of the city show
outstanding results in all areas.
The audience of the city and the small
region has the opportunity to meet at the occasion of club concerts all year round, or at
open-air events from the spring to autumn,
furthermore, they can enjoy the picturesque
environment offered by the Danube.
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Környezettudatos
gyártási tevékenység

Environmentally conscious
manufacturing activities

Immár 50 éve tart a Dunaújvárosi Cellulózgyár története. A gyár az egykori
Papíripari Vállalat első egységeként 1962-ben kezdte meg az üzemelését, ma
már Dunacell Kft. néven.
A gyár tulajdonosa a német J. Rettenmaier-csoport, amely természetes rostanyagok feldolgozásával foglalkozik, és innovatív termékeivel megoldást kínál számos iparág különböző alkalmazásaihoz.
Korszerű termelési folyamatainkkal a Dunacell Kft. az egyedüli cellulózgyártó vállalat Magyarországon, valamint az egyedüli szalmacellulóz-gyártó
vállalat Európában. A gyár a jelenlegi kapacitáskihasználtság mellett évente kb. 60.000 tonna szalmát dolgoz fel. Az 50 éves Dunacell Kft. jövőjét
a gyártási eljárás folyamatos korszerűsítése biztosítja úgy, hogy komoly hangsúlyt fektet a környezettudatos tevékenységre és a munkabiztonságra.
A jelenleg is zajló beruházásaink tovább csökkentik a termelés energiafelhasználását, illetve fenntartható, környezetbarát megoldás születik a gyár
melléktermékeinek hasznosítására.
A vállalat legfőbb értéke és erőforrása az itt dolgozó 96 kolléga, akik tudásukkal, tapasztalatukkal és
kreativitásukkal aktívan részt vesznek a folyamatos
fejlesztésekben, jelentősen hozzájárulva a cég sikereihez. Nagy hangsúlyt fektetünk a partnereinkkel történő együttműködésre, ezzel is hozzájárulva a város és
az ország fejlődéséhez.

The history of the Cellulose Factory of Dunaújváros reaches back to the 1960’s.
The factory began its operation as the first unit of the former Paper Industry
Corporation in 1962; currently it operates under the name of Dunacell Ltd.
The factory is owned by the German J. Rettenmaier Group, which is specialized in the processing of natural fiber materials and by its innovative products it
offers solutions for several applications of various industries.
Thanks to its modern production processes, Dunacell Ltd. is the only
cellulose manufacturing company in Hungary and the only straw-cellulose
manufacturing company in Europe. At the current capacity utilization level, the factory processes approximately
60,000 tons of straw each year. The future of the 50-yearold Dunacell Ltd. is ensured by the continuous modernization of the manufacturing processes by putting a great
emphasis on environmentally conscious activities and
work safety. The ongoing investments projects will further reduce the use of energy necessary for production,
and a sustainable, eco-friendly solution will be created
for the utilization of by-products of the factory.
The company's principal asset and resource is constituted by the 96 colleagues who work here, and who
participate actively in the continuous developments by
their knowledge, experience and creativity, contributing
significantly to the company's success. We put a great
emphasis on cooperation with our partners, contributing
by this to the development of the city and the country.

DUNACELL KFT.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.  Tel.: +(36-25) 530-412  Fax: +(36-25) 530-483  E-mail: dunacell@dunacell.com
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Termelés és Gyártás	
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FORRÁS MEZŐGAZDASÁGI
SZÖVETKEZET
H-2431 Perkáta, Kossuth-telep
Tel.: +(36–25) 524-365
Fax: +(36–25) 524-366
E-mail: forrasm@vnet.hu

Production and Manufacturing

Magas színvonalon

A Forrás Szövetkezet 1992-ben alakult
Perkátán 46 fő alapító
tag részvételével. Fő
tevékenységünk
a szántóföldi növénytermesztés, amelynek
keretében 1430 ha bérelt
területen árunövényeket termelünk: búzát,
kukoricát, repcét és
napraforgót. További
1500 ha területen gépi
szolgáltatást végzünk
a környék mezőgazdasági termelői részére.

Cégünk húszéves piaci ismeretekkel, tapasztalatokkal
és magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkezik
az acélszerkezet gyártásban.

 Acélszerkezetes csarnokok teljes
körű kivitelezése
 Acélszerkezetek gyártása, helyszíni szerelése
 Daruk, darupályák készítése, szerelése
 Daruk felújítása
 Darupályák javítása
 Darupálya síncsere
 Szállítószalagok és Konveyor-rendszerek
készítése és telepítése
 Technológiai berendezések telepítése
 NC láng-plazmavágás

Ferroste

Forrás Szövetkezet [SOURCE Cooperative] was established in
1992 in Perkáta, by the participation of 46 founding members. Our
core business is crop production, in the context of which we produce
wheat, corn, rapeseed and sunflower on 1,430 hectares of leased
area. In an additional area of 1,500 hectares we perform mechanical
services for the farmers of the surrounding region.

A préselési technológiák szakértője

SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 47.
Mobil: +(36-30) 237-9831
Tel.: +(36-25) 284-280
Fax: +(36-25) 284-281
E-mail: dunasin@gmail.com

0
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High-tech in metal stamping

DunaujDunasinKft.indd 2

Fő tevékenységeink a lemezpréselés, összeszerelés, illetve a szükséges
présszerszámok gyártása. Több mint 12 év tapasztalattal rendelkezünk a gépkocsi audió alkatrészek gyártásában, de nyitottak és képesek vagyunk más termékek gyártására is.
Cégünk japán tulajdonú cégcsoport tagjaként világszinten rendelkezik
ügyfelekkel. A sokéves tapasztalatunknak, megbízható, stabil minőségünknek köszönhetően már tíz éve rendelkezünk az ISO TS 16949
illetve ISO 14001 tanúsítványokkal.
Értékesítésre kerülő termékeink a legnagyobb autómárkákba kerülnek beszerelésre mint például: BMW, Mercedes, VW, Audi, Honda,
Toyota, Jaguar, Volvo, Porsche, Lexus, Skoda. Cégünkről bővebben
a www.aikawa.hu weboldalon tájékozódhat.

26

2

2013.06.05. 10:46:28

Our main profiles are metal stamping, assembly and manufacture of the
necessary tools. We produce car audio related parts with an experience of
more than 12 years, and besides this, we are ready to produce other types
of parts, too.
Our Japanese factory is connected to a group of factories having worldwide
partners. Thanks to our experience of long years in the field of manufacturing high-quality parts, our company obtained ISO TS 16949 and ISO
14001 certificates 10 years ago. Parts sold by us are built into the biggest car
brands, such as: BMW, Mercedes, VW, Audi, Honda, Toyota, Jaguar, Volvo,
Porsche, Lexus, Skoda. For more information about our factory please visit
the www.aikawa.hu website.

AIKAWA HUNGÁRIA ELEKTRONIKAI KFT.
H-2400 Dunaújváros, Magyar út 110.
Tel.: +(36-25) 555-000  Fax: +(36-25) 555-010
E-mail: sales@aikawa.hu

Ferroste
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duna
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Járórácsok, lépcsőszerkezetek specialistái
Ferroste

A társaság több mint 20 éve az ipari
szektor aktív piaci szereplője. Két gyártócsarnoka és irodaépülete Dunaújváros
déli ipari negyedében, a Papírgyári úton
található. A német tulajdonú cég 1992ben kereskedelmi irodaként kezdte meg
működését, majd a fejlesztéseknek és az
értékesítés növekedésének köszönhetően
építette ki gyártóbázisát, kezdetben a járórács-, majd később a lépcsőgyártás területén is. Új munka- és technológiakultúrát
hozott és honosított meg Magyarországon. Munkavállalóinak létszáma 85 fő
feletti, és az ügyvezetéshez való lojalitásukat bizonyítja, hogy közülük 25 fő több

mint tíz éve áll a társaság alkalmazásában.
Az elmúlt évek folyamatos technológiai
és gépi fejlesztései tették lehetővé a ránézésre egyszerűnek tűnő rácstermékek
és ipari lépcsők gazdaságos és hatékony
gyártását, a vevői igények mind teljesebb
kielégítését. Ma már a legmodernebb gépekkel és technológiával a legkorszerűbb
járórács- és lépcsőtermékeket állítják elő,
nagy méretválasztékban az ipar és építőipar valamennyi területe számára.
A saját gyártású rácsok mellett, kínálják
a Meiser-csoport számos egyéb termékét
is. Ezekről pontosabb információt a honlapjukon találnak: www.ferroste.hu.

Specialists of grating and stair structure
The company has been an active market
player in the industrial sector for more than
20 years. Its two manufacturing facilities and
offices are located in the southern industrial
district of Dunaújváros, on the Papírgyári
[Paper Factory] Road. The German-owned
company started its operation in 1992 as a
trading office, and thereafter, thanks to developments and sales growth it built out its
manufacturing base, at the beginning in the
field of grating production and later on, also
in the field of stairs production. It has established and introduced a new work- and technology culture in Hungary. The number of
our employees is more than 85 persons, and
to prove their loyalty to the management, 25
persons of them have been employed by the

Fejermegyeszerkeshird.indd
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company for more than ten years. The continuous technological and machinery developments of the recent years made it possible
to achieve the economical and efficient production of grid products, which may seem
simple at first sight; and the more and more
complete fulfilment of customers’ needs.
Nowadays, the company manufactures the
latest types of gratings and stairs products
by state-of-the-art machines and technology,
in a wide range for all fields of the industry
and construction industry.
In addition to own produced grids, the company offers also several other products of
the Meiser Group. For further information
on these please visit the home page of the
company at: www.ferroste.hu.
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A megye múltja és jelene

A dunaújvárosi papírgyár első egységét, az cellulózgyárat
1962-ben alapították, amely az elmúlt 50 év alatt, a ma már a
Hamburger Hungária Kft-hez tartozó, 1976-ban indított „3-as
papírgép”-pel együtt, a város életének szerves részévé vált.

A Papírgyári úton található üzemek közül a 3-as papírgép, valamint a legnagyobb magyarországi csomagolóeszköz gyártó
Dunapack Packaging dunaújvárosi hullámtermék gyára 1990
óta az osztrák tulajdonú Prinzhorn Csoport tagja. A cégcsoport
jelenleg 1100 főt foglalkoztat közvetlenül, beszállítóin keresztül
pedig további 6-7000 fő számára jelent munkalehetőséget Magyarországon, és az elmúlt 20 év alatt több, a legkorszerűbb termelési technológiákat alkalmazó, közel 600 millió Euró értékű
beruházást valósított meg. Ezek közül a 2009-ben elindított új,
nagy kapacitású 7-es papírgép építése az elmúlt évek legnagyobb hazai környezetvédelmi beruházásának is tekinthető, hiszen a két papírgép együttesen megközelítőleg 700 ezer tonna
hulladékpapírt hasznosít újra évente. A beruházásért a Hamburger Hungária Kft. 2008-ban „Investor of the Year“ díjat kapott.
A Hamburger Hungária Kft. kizárólag hulladékpapír, és elsősorban hazai erőforrások felhasználásával állít elő évi
650 000 tonna hullámalappapírt. Ez a Magyarországon gyártott összes papírmennyiség mintegy 95%-a, amelynek 80%-át
a vállalat export piacon értékesíti.
A cég gazdasági és társadalmi jelentősége azonban nem merül ki a
munkahely-teremtésben és a környezetvédelemben: támogatói tevékenysége és létesítményeinek kihasználása által a legjelentősebb
térségi rendezvények és sportesemények megvalósítását, kulturális, oktatási és egészségügyi intézmények, non-prot és sportegyesületek működését teszi lehetővé, már-már nélkülözhetetlen részét
képezve ezzel Dunaújváros kulturális- és sportéletének.
28
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The rst unit of the paper mill in Dunaújváros was established in
1962 and in the 50 years since then, together with “Paper Machine 3” commissioned in 1976 and now belonging to Hamburger Hungaria Ltd., has become an integral part of the town’s life.
Of the paper plants located in Papírgyári út, PM3 and a corrugated product manufacturing operation of the leading Hungarian
packaging producer Dunapack Packaging, have been members
of the Austrian-owned Prinzhorn Group since 1990.
Prinzhorn Group currently provides employment for approximately 8,000 people in Hungary through its activities. The corporate group has invested nearly EUR 600 million into state-ofthe-art production technologies in Hungary over the past 20 years
including the construction of the high-capacity PM7 in 2009 that is
located also in Dunaújváros. This project can also be considered
as the largest environmental protection investment in Hungary in
recent years, as the two paper machines recycle nearly 700 thousand tons of waste paper in total annually. In 2008, Hamburger
Hungaria Ltd. was granted the „Investor of The Year” award.

Hamburger Hungaria Ltd. produces 650 000 tons of recycled
containerboard paper annually exclusively using waste paper.
A signicant part of this amount is exported by the company. However, the company’s economic and social importance is not limited to job creation and environmental protection: it also engages
in sponsoring activities supporting the most important regional
and sports events and the functioning of cultural, educational and
health care institutions. Thus it constitutes an almost indispensable
part of the cultural and sports life of the city of Dunaújváros.
Hamburger Hungária Kft.
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel: +36 25 55 77 00 • www.hamburger-hungaria.com
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Építőipar és Gazdálkodás

Construction Industry and Management
H-2400 Dunaújváros, Barátság út 5.
Tel.:/Fax: +(36-25) 500-015
E-mail: baurex-t@baurex-t.hu
www.baurex-t.hu

KINE BAU

Minőségi
munkavégzés

Cégünk 1995-ben alakult. Több közbeszerzési eljárásban
vettünk részt, pályázataink jelentős része eredményes volt.

High-quality
work

Társaságunk 1997-ben alakult.
Dinamikusan fejlődő piaci szereplőként van jelen a magyar
építőipar piacán.

Our company was established in
1997. It is present in the Hungarian
construction market as a dynamic
market player.

Tevékenységeink:
• Generálkivitelezés
• Mély- és magasépítés
• Ipari létesítmények,
közintézmények,
családi házak kivitelezése.

Our activities:
• Prime contracting
• Construction and civil engineering
• Industrial facilities,
public institutions and
private houses.

Fő tevékenységi körünk:
 Komplett kivitelezés
 Épületek hőszigetelése
 Épületfelújítás és -átalakítás

KINE BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KIVITELEZŐ KFT.
H-2400 Dunaújváros, Verebély út 17.
Tel.: + (36-25) 501- 961, Tel.:/Fax: +(36-25) 501-960
E-mail: kinebau@vnet.hu, www.kinebau.hu
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Together into the future

Együtt a jövőbe
A dunaújvárosi székhelyű ISD DunAferr társaságcsoport az ország egyik legnagyobb ipari
termelő vállalata. A hat évtizedes múltra visszatekintő cégcsoport tevékenységének középpontjában a versenyképes acéltermékek gyártása, minőség- és környezettudatos munkavégzés, egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése áll.
Az ISD DunAferr által gyártott melegen hengerelt, pácolt, hidegen hengerelt, horganyzott
szalagokat és táblalemezeket, valamint nyitott és zárt profilokat elsősorban gépipari, járműipari
termékek gyártásához, acélszerkezetek, radiátorok, háztartási berendezések és egyéb alkatrészek
előállításához használják fel. A dunaferres termékekkel leggyakrabban csövek, konténerek, kerítések, tartószerkezetek, kazánok, nyomástartó edények, gázpalackok, tartályok, bojlerek, mosogatók, zuhanytálcák, tűzhelyek, gázkonvektorok, polcok tartószerkezetei, elektromos motorok
álló- és forgórészei, vízelvezető rendszerek formájában találkozhatunk.
A társaságcsoport árbevételének jelentős részét külpiacokon realizálja, legfontosabb partnerei
németország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Olaszország.
Dunaújváros és térségének életét szinte minden vonatkozásban befolyásolja a társaságcsoport gazdasági tevékenysége, eredményessége, foglalkoztatáspolitikája és közéleti szerepe. A múlt értékeit
megőrizve, a jövő kihívásainak megfelelve, korszerű európai vállalatként az ISD DunAferr
Zrt. arra törekszik, hogy a régió fejlődéséhez minél hatékonyabban hozzájáruljon.

The group of companies called ISD Dunaferr,
with headquarters in Dunaújváros, is one of the
biggest industrial manufacturer corporations of the
country. The activities of the group of companies with
a history of six decades are focused on the production of competitive steel products, quality- and environment-conscious work and the establishment of a
healthy and safe working environment.
The hotrolled, pickled, cold rolled, galvanized strips
and sheets, as well as open and hollow steel sections,
manufactured by ISD Dunaferr are primarily used
for the manufacturing of products in the machine industry, vehicle industry, and for the production of steel
structures, radiators, household appliances and other
parts. In most of the cases we can meet the products of
Dunaferr in the form of pipes, containers, fences,
support structures, boilers, pressure vessels, gas cylinders, tanks, boilers, sinks, shower trays, stoves, gas
heaters, support structures of shelves, stators and rotors of electric motors and drainage systems.
The group of companies realizes a significant part
of its sales revenue in foreign markets, its most important partners are Germany, Poland, austria, the
Czech republic, Slovakia and Italy.
The life of Dunaújváros and its region is influenced in almost all aspects by the economic activity,
success, employment policy and public role of the
group of companies. By preserving the values of the
past and complying with the challenges of the future,
ISD Dunaferr Zrt., as a modern european corporation, tries to contribute to the deve-lopment of the
region as efficiently as possible.

ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZRT.
H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
Levélcím: H-2401 Dunaújváros, Pf.: 110.
Tel.: +(36-25) 584-000  Fax: +(36-25) 584-001
E-mail: dunaferr@dunaferr.hu
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