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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, 
Beruházó és Értékesítő Kft. konzorciuma által megvalósított projekt célja a vállalkozói környezet 
fejlesztése volt a Déli iparterületen, az alapinfrastruktúra, továbbá az iparterület elérhetőségét és 
feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztésével.  
A projekt megvalósítási helyszíne Dunaújváros déli iparterületén található, a Papírgyári utat a Délivárosi 
úttal összekötő Lokomotív út. A projektben tervezett és megvalósított tevékenység a Lokomotív út 
0+000 – 1+400 kmsz közötti szakasz útburkolatának felújítása, mely két részből állt: az aszfaltút és a 
betonút felújításából.  
A projekt keretében a helyszínrajzon lehatárolt területeken feltáró utak és vonalas infrastruktúrák 
fejlesztése valósult meg.  
A projektben fejlesztéssel érintett terület Dunaújváros MJV településrendezési tervében ipari gazdasági 
terület minősítésű. A projektben a fejlesztési feladatok a nem önkormányzati tulajdonban lévő 
területeket csak nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kialakításával/fejlesztésével érintették. Egyes 
érintett területek a korábbi ipari tevékenység során tartós környezetkárosodást szenvedtek, így a projekt 
keretében a szükséges kármentesítés is megtörtént. A fejlesztés által érintett zöldmezősnek tekinthető 
területek ipari területek által körülzártan helyezkednek el, belterületen, művelés alól kivonva. A területet 
a településszerkezeti terv és a szabályozási terv ipari felhasználás céljára jelölte ki.  
A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alapvető helyi közszolgáltatási feladatai 
körén belül a településfejlesztési, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a helyi közutak és 
közterületek fenntartása feladatokon túlmenően a gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési célból 
tervezett tevékenységéhez is illeszkedik: A város tulajdonában ez az az egybefüggő terület, mely 
alkalmas lenne a beruházás céljára, így ezen területek alapinfrastrukturális fejlesztésével közvetetten 
járul hozzá a gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési célokhoz. A területek igénybevétele nélkül a 
gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem tudott volna megvalósulni.  
 
A „Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban” elnevezésű, TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 
azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2019.01.01 - 2021.02.28. között valósult 
meg. 
 
További információ kérhető: 
 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@v41.hu 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozói környezet fejlesztését valósította meg a 
Déli iparterületen, az alapinfrastruktúra, továbbá az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő 
vonalas infrastruktúra fejlesztésével. Az infrastrukturális fejlesztésre 250,00 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-
6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhíváson. „Déli iparterület fejlesztése 
Dunaújvárosban” megnevezésű, TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 


