
 
Miskolci Egyetem  

 
 

 
DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI ÉS  

TÁRSADALMI FOLYAMATAI 1990 UTÁN 
 
 

PhD értekezés tézisei 
(Tézisfüzet) 

 
 

Havellant Orsolya 
 

 
 

Tudományos vezető: 
Prof. Dr. Hahn György DSc. 

 
 
 
 
 

Mikoviny Sámuel 
Földtudományi Doktori Iskola 

 
Miskolc, 2007. 



Havellant Orsolya  Tézisfüzet 

 2

Témaválasztás, szakirodalmi előzmények  
Dunaújvárosra kevesen kíváncsiak. A település a „szocialista” 

urbanizációnak köszönheti létét, mely azóta is rányomja bélyegét a korszakban 
létrejött városok képére és megítélésére. Akik még nem jártak Dunaújvárosban, 
úgy vélik el tudják képzelni a leírások és hallomások alapján. A 
tömegkommunikációban ma is gyakran megjelenő sztereotípiák (szocialista-, 
acél-, piszkos-, beton-, mintaváros) többsége alapján látatlanul is egyhangú, 
szürke és mindenki által unásig ismert város képe alakult ki az emberekben. Az 
ilyen vélemények nem kedveznek egy „megbélyegzett” város iránti 
érdeklődéshez.  

Pedig a „városcsinálás” nem tipikusan szocialista jelenség. Európa nyugati 
részének országaiban, valamint Észak-Amerikában már a 19. század végén 
megfogalmazódott a városrobbanás okozta kedvezőtlen társadalmi jelenségek 
mérsékelésének igénye új városrészek létrehozásával.  

Az „új”, rajzasztalon született városok létrejöttének földrajzi 
elhelyezkedéstől, társadalmi berendezkedéstől független jellemzője volt, hogy 
politikai eszközökkel, tervezetten kívánták a településhálózatot befolyásolni. A 
különbség azonban a „nyugati” és „keleti” irányzat között több ponton 
érzékelhető. Az egyik legfőbb különbség, hogy Európa keleti felén a városépítés 
gazdaságfejlesztési célok miatt az ipari szükségletekhez igazodott. Mindemellett 
Európa keleti részén az új városok születésének háttérben meghúzódott az az 
ideológia is, mely a szocialista társadalmi berendezkedés mintatelepüléseit 
kívánta megvalósítani ezekben a városokban. Határainkon túl is számos példát 
találunk az iparra épülő városfejlesztésekre: pl. a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén Eisenhüttenstadt, Lengyelországban Nowa Huta, 
Bulgáriában Dimitrovgrád. 

A kelet-közép-európai országok ezen településeire elsősorban a keletkezési 
idejükre jellemző politikai-társadalmi berendezkedés miatt ragadt rá a szocialista 
jelző. Ez az előtag lassan megkopott, szerepét gyakran az „új” szócska veszi át, 
újvárosok elnevezéssel. A volt „szocialista” városok tanulmányozásával számos 
kutató foglalkozott. Bár az egyes szerzők között véleménykülönbségek lelhetők 
fel azzal kapcsolatban, hogy mely magyarországi városok sorolhatók a volt 
„szocialista” városok közé, abban a szerzők többsége közös állásponton volt, 
hogy Dunaújváros minden kétséget kizárólag szocialista városnak tekinthető.  

Az újvárosok nagyméretű, extenzív iparosításának velejárója volt a 
lakosságszám gyors növekedése, már a termelést megelőzően a városépítés idején 
is. A városok szinte mindent nyújtottak, ami a falvakban nem volt elérhető, 
elsősorban munkát és lakást. Ennek következtében az ipar éltette új városok 
térségében olyan erőteljesen érvényesült a városok szívóereje, hogy tömeges 
elköltözési hullám indult el a falvakból.  
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A hasonló történelmi múlt hasonló társadalmi és gazdasági folyamatokkal 
járt együtt. A ’70-es években az extenzív fejlesztési lehetőségek megszűnésével, 
az ipar hanyatlásával ezen városok fejlődési lendülete is mérséklődött. A jelenség 
egybeesett a világgazdaság válságával, melyet 1990 után a rendszerváltás 
gazdasági nehézségei, valamint az új terület- és településfejlesztési szemléletmód 
követett. A közép-kelet-európai újvárosok többségéről elmondható, hogy 1990 
után ezen városok „kiváltságos” helyzete megszűnt, kifejezésre jutottak az 
egyoldalú gazdaságszerkezettel járó veszélyek, depressziós városok - 
vonzáskörzetük révén térségek – sorát létrehozva. Ugyanezek a jelenségek 
tapasztalhatók a németországi Eisenhüttenstadt városában is, mely 
Dunaújvároshoz hasonlóan országa  legnagyobb nehézipari beruházásának 
helyszíne volt az ’50-es években. Lakosságszáma a rendszerváltás óta 
folyamatosan csökken, 1990 és 2005 között lakóinak csaknem 1/3-át veszítette el 
(1990-ben 50.216 fő, 2005-ben 35.106 fő).  

Az átmenet éveiben a hazai városoknak is számos problémával kellett 
szembesülniük. Az állami válságkezelő programok egyes újvárosokat támogattak, 
ahol egyfajta „csúsztatott” rendszerváltást idéztek elő. Ezen településeken a 
késleltetett privatizáció következtében a rendszerváltás általános nehézségei pl. 
munkanélküliségi, egzisztenciális problémák sem jelentkeztek az országoshoz 
hasonló mértékben. A lehetséges veszélyforrások szerencsésebb esetben csak 
Demoklész kardjaként lebegtek a városok felett és más települések negatív példái 
figyelmeztettek a sürgős cselekvésre. A német példánál maradva Eisenhüttenstadt 
1994 decemberében átesett az elkerülhetetlen vasmű-privatizáción, a vállalatot 
egy belga cég vásárolta meg. A településnek még mindig nem sikerült a válságon 
túljutnia, munkanélküliségi rátája az egyik legrosszabb foglalkoztatást mutatja 
Németországban, és a 2004. évi adatok is 1990 óta a legrosszabb értéket adják.  
 
 
A kutatás célja 

A Dunaújvárossal kapcsolatos sztereotípiák ellenére az ott élők büszkék 
lakóhelyükre, bár el kell ismerni, hogy sokan ma is érzelmek és nem a tények 
alapján ítélik meg a város teljesítményét. Magam is kötődöm Dunaújvároshoz. 
Születésem óta ott élek, ezért a „gyenge pontok” esetében talán fájdalmasabb az 
objektív értékelés.  

Célom mégis az volt, hogy valós képet adjak a város elmúlt másfél 
évtizedes gazdaság- és társadalomföldrajzi fejlődéséről. A települések népesedési 
folyamataiban, „élhetőségében” egyre fontosabb szerepet játszik a település 
infrastruktúrális háttere (műszaki, oktatási, egészségügyi, kulturális stb.), ezért 
szükségesnek tartottam egy ezzel foglalkozó önálló fejezetrész beépítését is az 
értekezésbe. 
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A kutatás során arra törekedtem, hogy egy általános képet adjak arról, 
miként zajlott Dunaújvárosban a rendszerváltást követő több mint másfél évtized 
és milyen új, a növekedésre ható elemekkel lehet számolni a város fejlődése 
szempontjából.  

Munkámat segítette, hogy a Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési 
Kutatócsoportjának munkatársaként, annak megalakulása óta rendszeresen részt 
veszek a Dunaújváros és térségét átölelő, elsősorban a városi döntéshozó 
helyzetben lévő szervek számára készített tanulmánykötetek írásában, 
szerkesztésében. Ezen kötetek évről-évre egyfajta „látleletet” adnak a területről. 
Ennek során több értékelést is készítettem a város és térsége rövidebb-hosszabb 
távú folyamatairól, az 1990 óta eltelt időszak komplex elemzésére azonban még 
nem került sor, így jelen munka ezt a hiányosságot is pótolja. 

Célom nem különböző hipotézisek bizonyítása volt, hanem a következő 
kérdések megválaszolása: 

1. Milyen változások történtek Dunaújváros gazdaság- és foglalkoztatási 
szerkezetében 1990 után?  

2. Hogyan alakultak Dunaújváros demográfiai mutatói a ’90-es években és a 
folyamatok miként befolyásolták a város lakosságának összetételét? 

3. Milyen változások következtek be a lakosság városrészek közötti eloszlásában 
és összetételében az 1990. és 2001. évi népszámlálás között Dunaújvárosban? 

4. Hogyan jellemezhető a dunaújvárosi szuburbanizáció?  
5. Miként jellemezhető Dunaújváros a vele hasonló történelmi múlttal 

rendelkező hazai települések (volt „szocialista” városok) főbb társadalmi-
gazdasági-infrastruktúrális mutatóinak tükrében? 

6. A növekedés új elemeinek tekinthető közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
közül a Duna-híd várhatóan milyen térszerkezeti változást idéz elő 
Dunaújváros vonzáskörzetében? 

 
 
A kutatás módszertana  

A kutatás alapvetően a Központi Statisztikai Hivatal kiadványai, 
adatbázisai alapján készült. Dolgozatom elkészítésénél természetesen 
felhasználtam a Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoportjánál 
végzett munkám eredményeit és tapasztalatait is. A szakirodalom 
tanulmányozása és a témában megjelent egyéb publikációk mellett a kutatás 
további fontos módszere volt a sajtófigyelés. A helyi nyomtatott és elektronikus 
sajtóorgánumok által szolgáltatott információk feldolgozása két célt is szolgált: 
egyrészt segítséget nyújtottak a városban zajló gazdasági- és ipartörténeti 
események felvázolásához, másrészt, mivel a legfrissebb értékelhető hivatalos 
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statisztikai adatok legalább két évre visszamenőleg datálhatók, a hiányzó két év 
pótlásához nyújtottak egyfajta segítséget.  

 
Az adatgyűjtést az adatok kvantitatív értékelése követte a leíró statisztika 

módszerei szerint: 
 

- A dinamikai vizsgálatok célja a ’90-es évektől napjainkig tartó időszakot 
átölelő, a társadalom és gazdaság folyamatait együttesen vizsgáló anyag 
összeállítása, a változási tendenciák átfogó ismertetésével együtt. Ennek 
keretében összefoglaló készítése, mely felvázolja az 1990-2005 közötti 
időszak társadalmi-gazdasági változásait Dunaújvárosban.  

-  A statikus vizsgálat célja az 1995. és 2005. évi statisztikai adatok 
ismeretében egy olyan egybevetés készítése, mely azt hivatott illusztrálni, 
hogy Dunaújváros fejlettségét tekintve hogyan illeszkedik a hazai 
városállományba. Ennek bemutatására városaink között kiválasztottam egy 
olyan vizsgálati csoportot, melynek tagjai Dunaújvárossal hasonló 
történelmi múlttal bírnak, ezáltal a város fejlődési „útja” 
összehasonlíthatóbbá vált más településekkel. Ez a vizsgálati kör a volt 
„szocialista” városok csoportja lett: Ajka, Dunaújváros, Kazincbarcika, 
Oroszlány, Ózd, Tatabánya, Tiszaújváros és Várpalota.  
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A kutatást megelőző kérdések alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg: 
 
1. kérdés 
Milyen változások történtek Dunaújváros gazdaság- és foglalkoztatási 
szerkezetében 1990 után?  
 

1. tézis 
Dunaújváros a rendszerváltás után is megőrizte sajátos egyoldalú 
gazdaságszerkezetét, továbbra is a nehézipart képviselő Dunaferr 
Zrt. a fő foglalkoztató. A vállalatcsoport hosszadalmas 
privatizációja következtében a város foglalkoztatási szerkezetének 
gyökeres átalakulása elhúzódott és nem következett be olyan 
látványos, nagy foglalkoztatotti réteget érintő összeomlás, mint az 
ország számos más régiójában. 

 
A rendszerváltást kísérő gazdasági átalakulások Dunaújvárosban is 

éreztették negatív hatásukat, számos helyi üzem kényszerült dolgozóinak 
elbocsátására, sőt bezárásra. Dunaújváros mégis szerencsésnek mondhatta magát, 
mert a térség legnagyobb foglalkoztatója, a Vasmű (Dunaferr Zrt.) túlélte a 
KGST-piac összeomlását és a délszláv háború okozta dunai szállítási 
nehézségeket. A privatizációs eljárás is elhúzódott, ami összességében 
„csúsztatott gazdasági átalakulást” eredményezett, kényszer hiányában a 
gazdasági élet átstruktúrálódása később indult el, mint más városokban és a 
vállalkozási szellem is mérsékeltebb maradt. Az egy lábon állás megszüntetésére 
irányuló tartalmas fejlesztések elmaradtak, kevés új foglalkoztató telepedett meg 
a városban, egyfajta statikusság jellemezte a település gazdaságát, noha 1998-ig 
az ország vidéki városai között a harmadik legnagyobb külföldi tőke 
Dunaújvárosba áramlott. A befektetések túlnyomó része azonban nem új cégek 
letelepedésével került a városba, hanem elsősorban a már meglévő vállalatok 
fejlesztésére fordították. 

A fentiek miatt a rendszerváltás utáni években Dunaújvárosban nem 
alakult ki tömeges munkanélküliség,  a foglalkoztatási mutatók az országos 
átlagnál kedvezőbben alakultak. 2001-től datálhatók a kedvezőtlen irányú 
változások előjelei: ebben az évben a Dunaújvárosi kistérségben a 
munkanélküliek aránya már a Fejér megyei átlagot is meghaladta, mely 
különbség azóta évről-évre nő. Az elhelyezkedési problémákra utal az is, hogy az 
átlagnál több tized százalékponttal magasabb a 180 napon túl munkát nem találók 
aránya, de a beszűkült foglalkoztatási lehetőségeket mutatja a pályakezdő 
munkanélküliek átlagnál magasabb részesedése is, mely 2002-től 2004-ig az 
országosnál intenzívebben, 8,3-ról 9,8%-ra nőtt. 
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2. kérdés 
Hogyan alakultak Dunaújváros demográfiai mutatói a ’90-es években és a 
folyamatok miként befolyásolták a város lakosságának összetételét? 
 

2. tézis 
Dunaújváros lakosságszáma az elmúlt másfél évtizedben 
folyamatosan csökken, melynek hátterében elsősorban a kiugróan 
magas negatív vándorlási egyenleg áll. A lakosságcsökkenést 
kedvezőtlen minőségi átalakulás kísérte, melynek legfontosabb 
következménye a város korösszetételének öregedése. 

 
A ’80-as évek közepén megindult kedvezőtlen demográfiai tendencia 

folytatódott a ’90-es években, azóta is Dunaújváros lakosságszámának tartós 
csökkenése tapasztalható. 1990 és 2005 között a város lakosságszámának 
alakításában a vándormozgalom volt a meghatározó, melynek népességcsökkentő 
szerepe ezen időszak alatt tizenötszöröse (!) volt a természetes fogyásénak. 
Amennyire meghatározó volt a lakosságszám alakulásában a városépítés idején a 
bevándorlásból adódó nyereség, jelenleg olyannyira befolyásoló hatással bír a 
város jövőjére az elvándorlások magas aránya.  

A lakosságcsökkenést kedvezőtlen minőségi átalakulás kísérte, melynek 
legfontosabb következménye a város korösszetételének változása és az 
átlagéletkor emelkedése volt. 1990 és 2004 között a 65 évnél idősebbek aránya 
csaknem duplájára, 7,1%-ról 15,0%-ra nőtt, míg a 15 évnél fiatalabbak 
részesedése a teljes lakónépességből 22,6%-ról 13,7%-ra csökkent. A lakosság 
korösszetételének ilyen mértékű változását a természetes fogyás önmagában még 
nem indokolja. Az intenzív öregedési folyamat elsősorban a kiugróan 
kedvezőtlen migrációs egyenleggel hozható összefüggésbe, hiszen az elvándorlás 
specifikumából adódik, hogy a nem „kötelező” munkahelyváltásra és tartós 
lakóhely-változtatásra leginkább a még mobilis, fiatal generáció vállalkozik, 
maga után hagyva a városban az idősebb nemzedéket. 
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3. kérdés 
Milyen változások következtek be a lakosság városrészek közötti eloszlásában és 
összetételében az 1990. és 2001. évi népszámlálás között Dunaújvárosban? 
 

3. tézis 
A rendszerváltás új társadalmi-gazdasági viszonyokat hozott létre, 
ezáltal a lakosság egyes rétegeinek jövedelmi különbsége közötti 
rés kitágult. A jövedelmi különbözőségek új jelenséget indukáltak 
Dunaújvárosban, megkezdődött a lakosság térbeli tagozódása. A 
belső mobilitás a társadalmi szerkezetet oly módon alakította át, 
hogy tapasztalhatjuk a lakosság főbb jellemzőinek szegregációs 
vonásait a városon belül.  

 
A társadalmi szegregációra a két legszélsőségesebb példát a panel-

városrészek és az új kertvárosi övezetek mutatják. 1990 és 2001 között a 
panelterületek Dunaújváros legintenzívebb népességcsökkenését élték át. 
Mindezek ellenére Dunaújváros lakosságának többsége továbbra is a magas 
laksűrűségű, többnyire magasépítésű panel lakóépületekkel ellátott 
városrészekben él. A nagyarányú elköltözést a gyermekvállalási kedv 
megtorpanása egészíti ki, így a népesség korábbi természetes reprodukciója sincs 
biztosítva ezen városrészekben. Mindezekkel összefüggésben a gyermeket 
nevelők házaspárok, élettársi kapcsolatban élők arányának visszaesése kiemelten 
érintette a panel lakótelepeket. Ennek tudható be, hogy a legintenzívebb 
átlagéletkor-növekedéssel is ezen városrészekben találkozunk. Sokat elárul a 
lakótelepek utóbbi évtizedben felerősödő társadalmi problémáiról, hogy 1990-
2001 között ezen városrészekben kiugró mértékben emelkedett a gyermekes 
családok között a gyermeküket egyedül nevelők aránya. Érzékelhetők a 
szegregációs különbségek az iskolai végzettség tekintetében is. A panelterületek 
jóval mérsékeltebb változáson mentek keresztül az előző népszámlálás óta, 
felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosainak aránya nem éri el a város átlagát.  

A fenti folyamatok ellentéte tapasztalható az építési lehetőségeket biztosító 
Óvárosban. A lakásépítkezési támogatási rendszerrel is összefüggésben többnyire 
gyermekes családok telepedtek le a városrészben. Ennek következtében az 
Óváros családonkénti átlagos gyerekszáma a legmagasabb a városban és 
kiemelten nőtt a gyermekes házaspárok/élettársak lakosságon belül képviselt 
aránya is. Az általában jobb jövedelemű főiskolai ill. egyetemi diplomával 
rendelkezők ún. felhalmozódásáról lehet beszámolni a területen, mely 2001-re a 
végzettség tekintetében a város egyik legműveltebb városrésze lett. 
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4. kérdés 
Hogyan jellemezhető a dunaújvárosi szuburbanizáció? 
 

4. tézis 
A megfelelő közlekedési kapcsolatok hiánya miatt a Duna bal parti 
települései nem vonzóak a lakóhelyüket változtatni, de 
dunaújvárosi munkahelyüket megtartani kívánók számára, így 
sajátos féloldalas szuburbanizációs vonzáskörzet rajzolódik ki 
Dunaújváros körül. Az elvándorlásban részt vevők száma alapján 
Dunaújvárosnak elsősorban a kistérség középső és déli részének 
településeivel alakult ki szorosabb kapcsolata.  

 
Általánosságban elmondható, hogy a Dunaújvárosból elköltözők a 

városhoz közelebbi településeket részesítik előnyben, a távolság tekintetében 
régiós nagyságrendű ugrásra ritkán kerül sor. Közigazgatásilag viszont gyakoribb 
a régióváltás, mert a város speciális földrajzi helyzete miatt 4 régió határán 
fekszik. A megfelelő közlekedési kapcsolatok hiánya miatt a Duna bal parti 
települései nem vonzóak a lakóhelyüket változtatni kívánó, de dunaújvárosi 
munkahelyüket megtartók számára. Ennek következtében a város körül sajátos 
féloldalas vonzáskörzet rajzolódik ki. Dunaújváros jelen kutatásban lehatárolt 
szuburbanizációs vonzáskörzete és „régi” statisztikai kistérsége nem fedi 
egymást. A 2004. január elseje utáni kistérségi besorolás viszont már közelebb 
hozza egymáshoz a két lehatárolást, hiszen a levált területek közül az északi 
települések eddig sem kapcsolódtak szervesen Dunaújvároshoz. A központi 
településnek a kistérség déli és középső településeivel alakult ki szorosabb 
kapcsolata. A feltételezett szuburbanizáció által lehatárolt településekre érkezők 
az 1990-2001 közötti időszakban a Dunaújvárosból történő összes elvándorlás 
59%-át tették ki. A fennmaradt, jelentősnek tekinthető 41%-ot a város 
vonzáskörzetén kívüli, a térséget elhagyó elköltözők alkották. 
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5. kérdés 
Miként jellemezhető Dunaújváros a vele hasonló történelmi múlttal rendelkező 
települések (volt „szocialista” városok) főbb társadalmi-gazdasági-
infrastruktúrális mutatóinak tükrében? 
 

5. tézis 
Dunaújváros a volt „szocialista” városok (újvárosok) között 
elfoglalt pozíciója 1995 és 2005 között pozitív irányú elmozduláson 
ment keresztül. A gazdasági átalakulás előtt álló település reálisan 
veszélyeztetheti Tiszaújváros vezető pozícióját.  

 
A volt „szocialista” városok településeinek rangsorolását egy 13 

tényezőből álló, társadalmi-gazdasági-infrastrukturális jellegű mutatócsoport 
segítségével végeztem el. A különböző ismérvek alapján számított komplex 
mutatók nagysága határozta meg a települések közötti végső várossorrendet. Ez 
alapján megállapítható, hogy a szocialista ideológia vereségének legnagyobb 
vesztese a mezőnytől messze leszakadva Ózd, de Kazincbarcika lemaradása is 
nehezen behozhatónak tűnik. Várhatóan továbbra is a középmezőnyben 
helyezkedik majd el Tatabánya árnyékában Oroszlány, valamint Várpalota és 
Ajka. A legfejlettebb újváros továbbra is Tiszaújváros, melynek vezető pozícióját 
azonban a gazdasági átalakulás előtt álló Dunaújváros és a kedvező fekvésű 
Tatabánya is veszélyeztetheti.  

Dunaújváros a nyolc volt „szocialista” város között 1995-ben az ötödik, 
2005-ben már a második helyen állt. A pozitív irányú jelentős elmozdulások 
közül megemlítendő a 100 házasságkötésre jutó válások számának alakulása. Az 
1995-ös válási statisztika utolsó helyéről, 2005-ben már a második legjobb helyre 
sikerült Dunaújvárosnak kerülni. Mivel a családok szétesése komoly társadalmi 
feszültségek hordozója, ez mindenképpen fontos előrelépést jelent. Dunaújváros 
vállalkozói aktivitása is kiemelkedik a mezőnyből, emellett azonban 
megemlítendő, hogy újvárosaink ezen mutatója összességében rosszabb értékű a 
többi város átlagánál. A kedvezőtlen példák közül a kiskereskedelmi 
üzlethálózatra és a kereskedelmi szálláshelyek sűrűségére vonatkozó mutatószám 
marad el az egyébként is gyengébb üzlethálózatot mutató újvárosok mezőnyétől. 
Dunaújvárosban az épített lakások 1000 lakosra jutó alacsony mutatószáma nem 
tükrözi az újvárosok többségében tapasztalható mérsékelt lakáspiaci 
dinamizmust. A 4 és többszobás lakások lényegesen magasabb aránya azonban 
arra enged következtetni, hogy a településen elsősorban a jómódú családok 
lakáskörülményeiben mutatkozik javulás. 
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6. kérdés 
A növekedés új elemeinek tekinthető közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
közül a Duna-híd várhatóan milyen térszerkezeti változást idéz elő Dunaújváros 
vonzáskörzetében? 
 

6. tézis 

A város jelenlegi féloldalas vonzáskörzete a Duna-híd megépültével 
kiegyenlítettebbé válhat egyes bal parti települések 
bekapcsolódásával. A Duna-híd kapcsolatépítő hatása várhatóan 
két lépésben, időbeni elcsúszással jelenik meg, és a közlekedési 
infrastruktúra kivitelezéseinek előrehaladtával teljesedik ki. 

 
Dunaújváros jövőképének meghatározói a jelenleg is zajló nagy volumenű 

közlekedési infrastruktúra beruházások. Ezek egyik fontos eleme a hamarosan 
átadásra kerülő Duna-híd. A Duna-híd kapcsolatépítő hatása két lépésben, 
időbeni elcsúszással jelenik meg, és a közlekedési infrastruktúrák kivitelezések 
előrehaladtával teljesedik ki. A híd első körben elsősorban lokális szerepkört tölt 
majd be, ami várhatóan abban nyilvánul meg, hogy a város jelenlegi féloldalas 
vonzáskörzete kiegyenlítettebbé válik azáltal, hogy a Duna bal parti települései 
valóban karnyújtásnyi közelségbe kerülnek Dunaújvároshoz. Az érintett Duna-
Tisza-közi települések köre azonban mégsem olyan kiterjedt, mint ami egy új 
hídtól várható lenne. A híd ugyanis Dunaújvárostól délre épül, közel a 
dunaföldvári közúti átkelőhelyhez, amely a bal parti települések egy részével 
jelenleg is biztosítja az összeköttetést.  

A Duna-híd némiképp mégis átrendezheti Dunaújváros környékének 
jelenlegi sajátos térszerkezetét például a munkaerő-vonzáskörzet kibővülésének 
tükrében. Ha a város térségének közlekedési hálózata megújul, akkor a 
buszközlekedés jelenlegi idő-távolság kapcsolatai alapján Szalkszentmárton, 
Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza községek aktív munkaerő-piaci 
bekapcsolódásával lehet számolni. A feltételezés realitását megerősíteni látszik az 
is, hogy a fenti településeket magába foglaló Kunszentmiklósi kistérség 
munkanélküliséggel kapcsolatos mutatói lényegesen kedvezőtlenebbek az 
országos átlagnál. Számukra a nagyobb munkalehetőséget biztosító valódi városi 
funkciókkal rendelkező települések, úgymint Kecskemét és Budapest már távol 
fekszenek a rendszeres napi munkába járáshoz. A közlekedési kapcsolatrendszer 
időtényezőjének javulásával hasonló változás várható Dunaújváros oktatási 
vonzáskörzetének tekintetében is és a jelenlegi aszimmetriát mutató, intenzívnek 
tekinthető vonzáskörzethez is új települések csatlakozása várható, különösen, ha 
a város változatos képzési struktúrát tud nyújtani a tanulók számára. 
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Az eredmények hasznosítása, további kutatási feladatok: 

Az értekezésben ismertetett kutatás komplex módon mutatja be 
Dunaújváros rendszerváltást követő időszakának gazdaság- és 
társadalomföldrajzi fejlődését, ezáltal hasznos háttér információkkal szolgál a 
városfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalához.  

A disszertáció bizonyos tekintetben nem lezárt, további kutatásokhoz jelent 
kiindulási alapot: 
 

- Dunaújváros vonzáskörzet-kiterjesztésének lehetőségei a Duna bal parti 
településeinek irányába, 

- Dunaújváros népességmegtartó-képességének vizsgálata, 
- szegregációs folyamatok mélyebb szintű vizsgálata a későbbi társadalmi 

problémák megelőzése/mérséklése érdekében.  
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