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A HADIÜZEM ÉS CSEPEL 

Ősi Gyula1 

A Weiss Manfréd Művek és Csepel település fejlődése között egy-
értelmű kölcsönhatás állapítható meg. A Település által befogadott 
Kombinát jelentős fejlesztő, modernizáló hatást gyakorolt a település 
fejlődésére. Átalakultak a térség foglalkoztatási viszonyai. Az egykori 
falusi település – a munkaerő és családtagjai bevándorlása, a lakás-
építés felgyorsulása nyomán – nagymértékben megnőtt. A településen 
kívülről munkát vállalók rendszeres napi ingázása erősítette a közle-
kedési kapcsolatok intenzitását, különösen a főváros vonatkozásában. 
A vas- és fémművekben folyó termelés nyomán nemcsak a főváros, 
hanem az ország más térségeinek ipari üzemeivel is sokoldalú kapcso-
latok alakultak ki. Az ide települt gyár Budapest iparának egyik meg-
határozó jelentőségű létesítménye lett, hatása a hazai ipar területi 
struktúrájában is kiemelendően érvényesült. 

Megállapításom megerősítéseként a csepeli Weiss Manfréd Mű-
vek ipartelepítésének hatótényezőit kívánom bemutatni, alkalmazva az 
ide vonatkozó szakirodalom (Tóth J.-Vuics T., 1998.) és az ezek alap-
ján elvégzett kisrégiós kutatások, tapasztalatait. 

Terepmunkára és riportokra támaszkodva a dolgozatban össze-
gyűjtve bemutatom a természet- és társadalomföldrajzi tényezőket, 
amelyek a Kombinát létesítésének a lehetőségét szolgálták. Történeti 
áttekintés formájában összefoglalom a társadalmi – gazdasági folyama-
tokat, az infrastruktúrális adottságokat amelyek harmóniája lehetővé 
tette Weiss Manfréd hadiüzemének kialakulását, fejlődését és a mintegy 
110 év jelentős eseményeit. 

A témakör jelentősége  

A témaválasztásra a Csepel Művekben hosszú éveken át végzett 
munkám során szerzett tapasztalataim késztettek. Mindezek mellett át-
tekintettem, tanulmányoztam a tárgyalt kistérséggel, Csepellel foglal-
kozó szakirodalmi forrásmunkákat. Ezek felettébb gazdag és sokszínű 

                                                      
1 Ősi Gyula a ZMNE doktorandusza. 
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értékekkel bírnak. A szakirodalmi forrásmunkák a vizsgált térség, Cse-
pel, illetve a gyártelep kialakulásának, fejlődésének egy-egy témáját, 
részterületeit mutatják be. Azokban interdiszciplináris megközelítés – a 
vizsgált térség adottságainak komplex értékelése, a gyártelep és a tele-
pülés (Csepel) kapcsolatai – nem, vagy csak igen kismértékben érvé-
nyesül. Ebből következően a tárgyi kutatások során egyik alapvető fe-
ladatnak tekintettem az összefüggések feltárását és értékelését. Csepel 
példáján bemutatom az ipar/hadiipar településfejlesztő hatását, a gaz-
dasági és társadalmi, valamint a korábban itt élő, majd ide bevándorló, 
itt letelepedett népesség települési – viszonyait átalakító, modernizáló 
szerepét. 

A Csepel Művek alapítása, fejlődése szorosan kapcsolódik a hazai 
múltbeli társadalmi-gazdasági folyamatokhoz, jellemzően tükrözi an-
nak sajátos vonásait.  

Jó példája a hazánkban a XIX. század második felében kibontako-
zott ipari forradalomnak, az általa kiváltott társadalmi fejlődésnek, és 
településfejlődésnek. 

Weiss Manfréd Művek, majd az itt épített, berendezett hadiipari 
létesítmények működése megalapozta az egykori falusi település átala-
kulását, korszerűsödését, városiasodását. 

A rendszerváltás alapjaiban új helyzetet teremtett. A teljességük-
ben megváltozott új feltételek következményeként a Kombinát lénye-
gében összeroppant. Ez Csepel sorsát is meghatározta, illetve napjaink-
ban is meghatározza.  

Nehéz az útkeresés, az új feltételekhez történő alkalmazkodás.  

A hadiüzem telepítését támogató földrajzi tényezők  

A Pest megyéhez tartozó Csepel – sziget Budapesttől délre he-
lyezkedik el. Mérete alapján a Szentendrei sziget után Magyarország 
második legnagyobb szigete, az Alföldhöz tartozik. 

Csepel sziget keleti oldalának altalaja kavicsos, ezen helyezkedik 
el az öntéstalaj eredetű hordalék. 
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További tipikus talajfajták a csernozjom2, a lösz3, az iszap, löszös – 
iszap és homok és a szoloncsákos4 réti5 talaj. A sziget északi részén 
gyengébb minőségű homok található és délre haladva a jobb minőségű 
talajok a jellemzőek. Apaj és Dömsöd térségekben szikes talaj is talál-
ható. 

A szigetet körülfogó, két közel azonos mederszélességű Duna – 
ág, a sorozatos súlyos árvizek pusztításai miatt 1872 – ben szabályozás-
ra került és ekkor vette fel a ma ismert formáját. A folyó vízszintjének 
változásával együtt járó szabályozás számos szigetet a szárazfölddel 
kapcsolt össze.  

Csepel 1950. január 1. óta tartozik a fővároshoz, korábban város, 
előtte az ország legnépesebb falvainak egyike volt. 

Csepel ma Budapest XXI. kerülete, a pesti síkság, a budai hegyek, 
és a Tétényi fennsík találkozásánál helyezkedik el, a Duna és a Sorok-
sári Duna-ág által határoltan. 

Keleti irányból körülfogja a XX., a IX. kerület, nyugati szomszéd-
ja a XXII. és a XI. kerület, délről Szigetszentmiklós határolja. A fővá-
rossal mindenkor szoros kapcsolat jellemezte és jellemzi ma is. 

A település kialakulása – történelmi előzmények 

A vidék, a magyarság Kárpát-medencében történt megtelepedésé-
től kezdve, a fejedelmi birtokok részét képezte. III. Béla király jegyző-
je írta gestájában a következőket: „Árpád vezér és nemesei bemenvén a 
szigetbe, s azon hely termékenységét és bujaságát, s a Duna vizeinek 
erősségét látván, a helyet kimondhatatlanul megszerették és elhatá-
rozzák, hogy az fejedelmi sziget legyen, s hogy ott minden nemes sze-
mélynek tulajdon udvara és tanyája legyen. S Árpád vezér mindjárt 
mestereket hozatván, derék fejedelmi lakokat csináltata, és a hosszú 
útban megfáradt valamennyi lovát ide bevitetvén, itt parancsolá legel-

                                                      
2 Fekete föld, humuszban gazdag, termékeny talajtípus.    
3 A széltől szállított porból keletkező, sárga színű, termékeny üledékes kőzet. 
4 Szikes talaj, a mai éghajlaton lassan természetes úton is átalakul mezőségi ta-
lajjá. 
5 A folyómenti árterek magasabb térszintjeit foglalják el. Sötét színűek, tömö-
rek, kötöttek. 
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tetni, s lovászainak mesterül rendele egy Sepel nevezetű értelmes kun 
embert, azért is Sepel lovászmesternek ott tartózkodása miatt nevezték 
azon szigetet Sepel nevéről mind a mai napig.” 

A Pesttől délre fekvő, sziget menti területek a középkorban köz-
igazgatásilag Fejér vármegyéhez tartoztak, amely vidéket a nyulak szi-
geti apácáknak – mint birtokosoknak – a kérésére 1449-ben Hunyadi 
János kormányzó Pest-Pilis-Solt vármegyéhez csatolta, majd ezt a 
rendelkezést V. László 1453-ban megerősítette. Buda elfoglalásáig a 
terület mindvégig megmaradt királyi birtoknak, vagy királynéi jegy-
ajándékként ajándékba adták. A középkorra kialakult települések közül 
Csepel, Tököl és Ráckeve szerepe a legjelentősebb. Csepelt és Tökölt 
mint a csepeli ispánság vagy mint az ispán lakóhelyét többször említet-
ték a kortársak.  

A Duna, mint hajózható vízi út és az országos hírű vásárok tették 
virágzóvá a vidéket. A török hódítás után a Csepel-sziget és környéké-
hez tartozó települések a budai szandzsák részei, azon belül a szigeten 
lévő városok, falvak és puszták a kovi (ráckevei), míg a Duna balparti 
része a pesti nahijéhez tartozott. A középkor végére elnéptelenedett 
falvak közül a végleg elpusztultak sorsára jutott a szigeten Háros, Lak, 
Szőlős, Szentmihály, Cserevic, Gyála, Simonfa, Szentlászló, Szent-
istván, Méregyháza és Telek, a sziget balparti települései közül pedig 
Varsány, Délegyház, Csóka, Bial, Szentkirál, Szentiván, Izra, Hügye, 
Bankház és Imrefalva.  

A hódoltsági területek magyar birtokosai közvetlenül nem tud-
ták földesúri jogaikat gyakorolni. Sok esetben az ilyen földeket 
adományozás, vagy birtokcsere révén új családok tekinthették va-
gyonuk részének.  

A Csepel-sziget magyar földesura 1622-ben Esterházy Pál volt, 
akinek örökösei 1685-ben Heisler generálisnak adták el itteni birtokai-
kat. Tőle vásárolta meg a Zentai Győző, herceg Savoyai Jenő, aki mint 
gondoskodó földesúr, kultúrapártoló személyiség, rengeteget tett a vi-
dék felvirágoztatásáért. Új birtokának gyér népességű területeire kato-
likus németeket hívott, akiknek kedvező feltételeket biztosított a letele-
pedéshez.  

Rákóczi 1706. augusztus 17-én kelt felhívásában a Pest-környéki 
falvak lakosságát kérte, hogy jószágaikkal együtt hagyják el házaikat, 
ezzel is akadályozva a császári seregek élelmezését. A harcokat tetézte 
az 1709-ben kitört súlyos pestisjárvány, amely a vármegye népét meg-
tizedelte. 1710-ben az egész vármegyét a császár seregei uralták, majd 
az új alispán 1711-ben megkezdte a kuruc felkelők javainak elkobzását. 
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A török alatt megváltozott közigazgatási beosztás tovább tagolódott. A 
XVIII. században a szigeti települések a Pilisi, a sziget melletti rész 
Peregig (Kiskunlacháza II.ker.) a Kecskeméti, a Dömsödtől délre lévő 
területen fekvő falvak pedig a Solti járás részei lettek.  

Erre az időszakra a betelepülőknek nyújtott kedvezmények hatásá-
ra ismét lakottá vált több, korábban elnéptelenedett település. A Savo-
yai Jenő földesurasága alatt megerősödött városok és falvak fejlődését 
csak a Duna gyakori áradásai, a kolera és pestis járványok, a tűzvészek 
tudták időlegesen visszavetni.  

A herceg halálát követően a birtok örökös hiányában visszaszállt 
az uralkodóra. Ezt követően a sziget a Habsburg-Lotharingiai-házból 
származó uralkodók -mint magyar királyok - birtokrésze, amely Rác-
kevei koronauradalom néven a II. világháború végéig önálló gazda-
sági egységként funkcionált. A királyi birtokon nagy területű erdő, je-
lentős szántóterület, szőlő és gyümölcsös volt. Ennek művelése, gon-
dozása az itt élők feladatai közé tartozott, mint jobbágyi szolgáltatás, 
egészen 1848-ig. A jobbágyfelszabadítást követő évtizedekben, a XIX. 
században a szükséges munkákat cselédekkel, bérmunkásokkal végez-
tették. A Savoyai által építtetett kastély funkcióját elvesztette, gazdasá-
gi épületként használták. A sziget melletti településeken több család 
osztozott, sőt gyakori volt az adás-vétel, csere vagy zálogként, a földek 
végleges tulajdonosváltása. 

Az 1867-utáni lehetőségek Budapest és környéke számára a meg-
késett ipari forradalom hatásainak jelentkezését eredményezték és a tér-
ségben rövid idő alatt jelentős változásokat hoztak. Ebben az időszak-
ban kezdődött el Csepelen a hadianyag gyártás is (Ősi Gy. 2004.). A 
főváros kisugárzó hatása nyomán felerősödött agglomerációs folyamat 
átlépte az akkori közigazgatási határokat. A kibontakozó agglomerációs 
hatás évekig viszonylagos visszafogott intenzitást mutatott. Ebben az 
időszakban a pesti oldal É-i részén figyelhetők meg az agglomerálódás6 
jellemző vonásai (Beluszky P. 1999.). 

Tovább gyorsult az elővárosi fejlődés, a lakosság és az ipar kitele-
pedett a városhatáron túlra (Dövényi Z. 2001.). Jelentősen fejlődött a 

                                                      
6 AGGLOMERÁCIÓ: Tóth J.: „latin eredetű szó, magyar értelmezése össze-
fonódást, összenövést jelent”.Beluszky P.: „Az agglomerálódás - az urbanizá-
ciós ciklus kezdetének megfelelően - a helyben lakó agrárkeresők foglalkozta-
tás váltását és ingázóvá válását, a város felé igyekvők elköltözését, követ-
kezésképpen gyors növekedést, végső soron lakóövezetté válást jelentett”. 
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városkörnyéki infrastruktúra, amelynek egyik kiemelésre érdemes té-
nyezője a villamos és helyiérdekű vasút fejlesztése. Ez lehetővé tette az 
ingázást, elérhetővé váltak a közigazgatási határra települt munkahe-
lyek, sőt az azokon kívül ebben az időszakban épülők is megközelíthe-
tők lettek. (Dövényi Z. 2001.).  

Dél-Pest intenzív fejlődése, az akkori nagyközség, Csepel felgyor-
sult urbanizálódását is eredményezte. 

Weiss Manfréd Csepelre telepíti üzemét 

A tanulmány a mintegy 110 -éve Weiss Manfréd által alapított je-
lentős volumenű hadiipari létesítmény telephely választásának okait 
elemzi, földrajzi tényezőit vizsgálja. Bemutatja Csepel – egykori kis te-
lepülés – adottságait, amelyek az ipar megtelepedését lehetővé tették 
és eredményezték, megemlíti a „hátrahagyott” antropogén hatásokat. 

Fontos ipartelepítő tényező volt Csepel földrajzi elhelyezkedése, a 
Duna folyam közelsége, a terepi viszonyok, a talaj minősége, a rendel-
kezésre álló szabad terület, a közlekedési adottságok és a főváros szom-
szédsága. A közeli Budapest jelentette a kohászat részére szükséges 
alapanyag, az ócskavas beszerzésének a lehetőségét. A gyár félkész- és 
késztermékeinek jelentős fogyasztói piaca volt a főváros.  

A Gyár beruházásait, üzemeltetését jól támogatta a Főváros agglo-
merálódó övezeteiben a csepeli ipar kialakulását időben megelőző ne-
hézipari övezet működése, ezáltal könnyen beszerezhetők voltak a gé-
pészeti, acélszerkezeti berendezések, a szükséges villamos készülékek, 
biztosítottak voltak a tűzálló kerámia segédanyagok. A Gyár életében 
folyamatosan jelentkező építkezési igények, a budapesti építési kapaci-
tások alapján, mindenkor realizálódhattak, úgy a munkaerő, mint az 
építőanyag rendelkezésre állt.  

A Kombinát működési alapfeltételét jelentő és biztosító belső és 
külső (települési) műszaki infrastruktúra meglétével és harmonikus 
fejlődésével lehetővé tette a nagyipari működést. Csepel bekapcsoló-
dott a vasúti közlekedésbe, fejlődött a közúthálózata – mennyiségi és 
minőségi szempontokból egyaránt. A nagyüzem hatása megmutatkozott 
a tömegközlekedés fejlődésében. 

A Gyár életének teljes időtartamában fejlesztette a humán infrast-
ruktúrát is, folyamatosan és széles tartományban szorgalmazva az okta-
tást. A munkaerő rendelkezésre állása szintén alapfeltétele volt a Gyár 
letelepedésének. Budapestről származott a szakképzett munkaerő, míg a 
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közeli falvak mezőgazdasággal foglalkozó lakosai közül is toborozták a 
munkásokat.  

Csepel község, majd 1950-től Budapest XXI. kerülete, befogadta 
az itt letelepülni szándékozókat, amely hatással volt a település lakásál-
lományának és a közintézmény hálózatának fejlődésére, a növekvő né-
pességszám által „kikényszerített” mértékben. 

Az előzőekben felsoroltak alapján a budapesti peremtelepülések 
közül Újpest után Csepel vált a második legnagyobb ipari központtá, a 
Weiss Manfréd Művek a Monarchia második legnagyobb hadiüzeme 
volt (Fónagy Z. 1998.). 

Weiss Manfréd Művek és a haditermelés fejlődéstörténete 

Ebben a dolgozatrészben felvázolom az üzem életének hosszmet-
szetét, beruházási lépéseit, gyártmányait, társadalmi kapcsolatait, 
megemlítem a kulturális, szociális eredményeket: 

1892. A gyár Csepelen történő alapítása.  

1893. A lőszer-szerelés és a tölténygyártás kezdete.  

1896. A Fémöntöde és a Fémmű létrehozása, a töltényekhez szük-
séges vas, acél- és színesfémellátás biztosítása érdekében.  

A Gyár növekedéséhez 1899-ben új Erőműtelep létesült. A hidrau-
likus sajtoló üzem (160LE) ebben az időben kezdett termelni7. 
Kedvező pozitív externáliát jelentett a „Törvény az iparvállalatok 
állami támogatásának szabályozásáról”. 
1900. Felépül a Faipari és Asztalosipari üzem.  
1902. Tüzérségi lövedékek és tábori sütőkemencék gyártásának be-
indítása. Megalakult a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a 
(GYOSZ). 
1904. Az első nagy volumenű lőszerexport, az Orosz-Japán háború 
ellátásához. 
1905. Weiss Manfréd a Kereskedelmi Bank igazgatóságának tagja 
lett. 

                                                      
7 A gazdasági eredményesség biztonságán túlmenően a hadiipari teljesítések 
szavatolása érdekében a kombinát elvet követték, törekvésük célja a mind na-
gyobb fokú függetlenségük kiépítése volt. 
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1906 és 1908 között történt a Fémmű8 durvahengersorának beindí-
tása (8-30 mm ∅-ig), a finomhuzal-, rúd-, szalaggyártás bevezeté-
se, a tábori mozgókonyha-gyártás beindítása.  

Ekkor lépett érvénybe az „Új ipartámogatási törvény”. Elkészült a 
Vörösrézhengermű.  

1909. A Járműgyár (sütőkemence, főzőkocsi, főzőláda) üzembe-
helyezése. 

1910. A Fémmű szalaghengerművének létrehozása. Nagyiroda – 
Telefonközpont – Orvosi rendelő létesítése.9 

                                                      
8 A Fémmű beindítása az ország legjelentősebb fémfeldolgozó bázisává tette a 
csepeli gyárat, megelőzte a jelentős vetélytársát a Magyar Rézhengerművek 
Rt. -t. 
9 Az 1910-es évek elejének recessziós jelenségeit a csepeli gyár nem érezte 
meg, mert a honvédség megrendelései - főleg a saját tüzérség kiépítésével - 
nagymértékben megnőttek. A csepeli gyár a gyalogsági lőszerek gyártása terén 
a hazai piacon monopolhelyzetben volt, s a monarchiabeli vetélytársakkal 
szemben a magyar kormánykörök is megfelelő védelmet biztosítottak Weiss 
Manfréd részére. A tüzérségi lőszergyártásban azonban gyökeresen más volt a 
helyzet. Ezen a területen nemcsak a külföldi, hanem a hazai gyárak is messze 
megelőzték. A gyártás kezdeti sikereit látva Weiss Manfréd megrendeléseket 
kért a közös hadügyminisztériumtól, s ezzel kezdetét vette az éles konkurencia 
- harc a diósgyőri gyárral. A vitába bekapcsolódott mind a hadügy-, mind a ke-
reskedelemügyi minisztérium - Weiss Manfréd oldalán, míg a pénzügyi tárca 
Diósgyőr érdekeit védte. Létrejött ugyan - egy Weiss Manfréd számára kedve-
ző (de zömében csak papíron maradó és meg nem valósuló) megállapodás, de 
a helyzetet továbbra is a bizonytalanság jellemezte. Az 1905 -utáni kedvezőt-
len, de a konjunktúra és a hadi termelés számára optimális külpolitikai helyzet 
fellendítette a tüzérségi lőszergyártást, s Diósgyőr és Csepel viszonyát pilla-
natnyi szélcsend jellemezte, mert a kiskaliberű hazai termelésből mindketten 
42-42 százalékban részesedtek (a maradék 16 százalékot Resica állította elő). 
Weiss Manfréd valamennyi szállítási szerződését pontosan teljesítette, s a más 
gyáraktól átvett megrendeléseknek is időre eleget tudott tenni. Ilyen üzletpoli-
tika mellett, kellő gazdasági háttér létrehozásával (acélhengermű, tervek az 
acélmű felépítésére, stb.) döntött úgy, hogy lépéseket tesz a nagykaliberű tü-
zérségi lőszerek gyártásának beindítására, mert az érvényben lévő felosztási 
kulcs szerint ezekből Csepel nem (míg Diósgyőr 75 százalékban és Resica 25 
százalékban) részesedett. 

9. (lábjegyzet folytatása). A kereskedelemügyi (főleg a létesítendő acélmű mi-
att) és a hadügyi tárca támogatta a kérelmet, míg a pénzügyi elutasította azt a 
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1911-12. Az Acélmű alapítása: 

a) Martin 2db 10t kemence. 

b) Vasöntöde 600-as kúpoló kemence. 

c) Kovács üzem 1 db 8t gőzkalapács. 

d) 4 db hidraulikus sütőprés. 

e) 1 db lyukasztóprés. 

f) 1 db 300t lyukasztóprés. 

Az Anyagvizsgáló Laboratórium és a Tervező Intézet létesítése. 
Nyugdíjintézet alapítása (a tisztviselők és művezetők részére). A fürdő-
épület, valamint a Kaszinó épület felépítése (Vigalmi bizottság, könyv-
tár, tanfolyamok, rajz-, írás-, olvasásoktatás beindítása). 

1912. Acélöntöde létesítése. 

Nagyméretű (vastagfalú) tüzérségi lőszerek gyártásának beindítá-
sa.  

A telefonközpont üzembe helyezés (200 házi állomás). 

A Csepeli Atlétikai Klub megalakulása. 

                                                                                                             
tervezetet, amely a diósgyőri termelés megfelezését. javasolta. A minisztériu-
mok (és a vitatkozó gyárak) közötti kérdést a hadi érdekek döntötték el. Az 
1911-1916 közötti évekre szóló rendelés -figyelmen kívül hagyva az érdekel-
tek között fennálló felosztási kulcsot - a megrendelésből egyenlő arányban ré-
szesítette Diósgyőrt, Resicát és Csepelt. A Csepeli acélmű már működött, ami-
kor a diósgyőri tiltakozás hatására egy új, mondhatni jelképes, megállapodás 
született a nagykaliberű lövedékek gyártásának felosztásáról 5 százalékot 
Resica, 15 százalékot Diósgyőr és 20 százalékot a Weiss Manfréd kapott belő-
le. 1912 -novemberében azonban Diósgyőr rovására és a csepeli gyár javára 
már 5 százalékkal módosították az arányokat. Amíg azonban a Weiss Manfréd 
a hazai termelésnek már a negyedét gyártotta (illetve előbb az ötödét), addig ez 
a mennyiség a Monarchia szükségletének csupán 10, később 12,5 százalékát 
tette ki. 
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1913. A katonai járműgyártás beindítása. 

A vállalat részvénytársasággá való átalakulása. 

A tanműhely felállítása. 

Az első kollektív szerződés létrehozása (munkaidő nappali mű-
szakban heti 53, éjjeleseknél 50,5 óra). 

Lőszerexport Portugáliába és Nyugat-Afrikába. 

1914. A csepeli  gyár Weiss Manfréd Lőszer-, Acél- és Fémművei 
Rt.-á alakul át. 

A három műszakos  termelés beindítása (ok: a hadianyaggyártás 
fokozása). 

A Fémmű Szalaghengerdéjének fejlesztése. 

Lőszer export Olaszországba (torpedó alkatrészek). 

Weiss Manfrédot a GYOSZ alelnökévé választották. 

1915. Elektrolízis üzem felállítása. 

Az acélmű bővítése. 

Martin bővítés (1db 25 tonnás kemence megépítésével és a Durva-
hengermű  fejlesztésével). 

A Gázgenerátorgyár bővítése. 

Munkásiroda felépítése. 

A Munkásotthon átadása. 

1916. A Martin 2db 32 tonnás kemencével való bővítése. Durva- és 
finomhengersor elkészülése. 

1917. Elektroacélgyártás megkezdése 6 tonnás Herault-rendszerű 
ívfénykemence létesítésével. 

Rézelektrolízis üzem bővítése, rézgálic-, ammonium-szulfát-
termelés beindítása. 

Általános sztrájk. 

Új kollektív szerződés. A Vasöntöde bővítése. 

1918. A Weiss Manfréd Lőszer-, Acél- és Fémművei Rt új cégne-
ve: Weiss Manfréd. 
Acél- és Fémművei Rt. 
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1919. Részvétel a Magyar Vörös Hadsereg lőszerellátásában (gya-
logsági, tüzérségi, kézigránát, stb.). 

1920. A polgári termelés beindítása. 

Mezőgazdasági gépek (eke, kapálógép, borona). 

Szőlőpermetezőgép, drót- és szeggyártás. 

Horganyzott vizesvödrök, tejeskanna, víz- és gázvezeték csapok, 
gázkályhák, csőfittingek gyártása. 

Acélcső gyártó üzem beindítása (melegen hengerelt és hidegen 
vont acélcső). 

1921. Harangöntöde létesítése. 

A mezőgépprofil bővítése (szecskavágó, répavágó, kukoricamor-
zsoló és daráló gépek). 

Kórházépítés (1 emeletes, 60 ágyas)10.  

                                                      
10 A csepeli lakosság egészségügyi és szociális helyzetén volt javítani való. Az 
áradások következtében sok volt a maláriát terjesztő szúnyog, gyakori megbe-
tegedéseket okoztak. 1885-87 -évek fekete himlő járványa családok kipusztu-
lását okozta. 1893 –ban a kolera szedte áldozatait. Az első orvosi állást csak 
1893 –ban szervezték meg.  
A Weiss Manfréd Rt. -nek 1908 -tól dr. Rév Miklós volt az orvosa, aki a tulaj-
donosok szándéka alapján megfogalmazta az 1918 -ban megépített kórház or-
vos-szakmai koncepcióját. A gyári kórházban minden szakrendelés megtalál-
ható volt, többnyire konzilárius orvosok vezetésével. 
1919 -ben Weiss Edit elképzelései alapján hatvan személyes csecsemőotthon 
létesült, ahol a gyári dolgozók gyermekeit, térítésmentesen hároméves korig 
helyezték el, akik napi ötszöri étkezésben és ambuláns orvosi ellátásban része-
sültek. Az egészségügyi és szociális jótékonysági akciókat vezető Weiss Edit 
esetenként napi több tíz szociális kérvény alapján adományokkal támogatta a 
rászorulókat. 
1924. –re a kórházi tevékenység szervezettebbé vált, amelyet az „Alapszabály-
zat” fogalmazott meg. 
Az intézmény 65 férőhellyel és 5db pótággyal rendelkezett, belgyógyászat, se-
bészet, szemészet, idegosztály, nőgyógyászat és fül-, orr-, gégészeti osztályok 
működtek. 
A gyártulajdonosok hozzájárulásából és az ápolási díjakból biztosították a kór-
ház fenntartását. 
A Szent Szűz Szolganői- nek nevezett szombathelyi szerzetesnőkkel szerző-
dést kötöttek a szakképzett betegellátás biztosítására. 
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Vaslemez hengermű építése. 

1922. Lemezhorganyzás és edénygyártás beindítása. 

A gyáralapító Weiss Manfréd halála. 

1924. A Ferroglóbus Vasáru Nagykereskedelmi Vállalat megalapí-
tása. 

1925. Az Agrárglóbus Mezőgép Nagykereskedelmi Vállalat meg-
alapítása. 

Tűzhelygyártás beindítása. 

1926. A vaskályha- és az öntöttvas-fürdőkád gyártás kezdete. 
Egészségügyi berendezések gyártásának bevezetése. 

1927. Radiátor osztály létesítése. 

Kazángyártás kezdete. 

A repülőgépmotor-gyártás beindítása11. 

                                                                                                             

A kórházban folyamatos ügyeleti szolgálat volt, amelynek orvosa semmilyen 
körülmények közt sem hagyhatta el az intézetet. A térítésmentesen ápolt gyári 
dolgozók elsődleges ellátásán túlmenően, költségtérítéses formában csepeli la-
kosokat is gyógyítottak. 
A gazdálkodás stabilitása céljából – a gyári betegek jó ellátására mindenkor 
ügyelve – szerződések alapján MÁV, OTI (Országos Társadalombiztosító In-
tézet) és MABI (Magánalkalmazottak Biztosítási Intézete) betegeket is foga-
dott a kórház. 
1924 – 1950 között a kórházzal 54 orvos állt kapcsolatban, közülük néhány 
szaktekintély: Benedek István, Korányi Sándor, Weil Emil… 
11 A Weiss Manfréd Művek repülőgépmotor gyártása  külföldi licenszek alap-
ján történt. Saját tervezésű alapján készítették a WM 10 Ölyv típusú repülőgép 
Sport II típusú motorját. A motorgyártás során a WM Rt. Mérnökei számos al-
katrész és részegység fejlesztését, korszerűsítését elvégezték, amelyet a 
licenszet adó külföldi gyártó is átvett. A WM Rt. a Jupiter VI/VII. motorból 
450 darabot, a Siemens SH 12 motorból 138 darabot, a WM-14 A/B motorból 
230 darabot, a DB 605 A/B motorból (Daimler Benz) 1052 darabot gyártott (ez 
utóbbit a Dunai Repülőgépgyárral együtt). A rövid ideig itt működő Repülő-
gépgyár Rt. (Uhri Testvérek Autókarosszéria- és Járműgyár Kft.) körülbelül 50 
db Levente II típusú repülőgépet épített itt, valamint a Honvéd típusú könnyű-
bombázó repülőgép kísérleti példányait. 
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A Metalloglóbus Fémáru Nagykereskedelmi Vállalat meg-
alapítása. 

1928. Alumíniumfólia-hengermű létesítése. 

Kétütemű személyautó-gyártás megindítása. 

Belépés a világ csőkartellbe. 

A Termoglóbus Egészségügyi Nagykereskedelmi Vállalat 
megalapítása. 

1929. A kerékpárgyártás beindítása. 

1930. Elektródagyártás kezdete. 

Rézgálicüzem felépítése. 

A traktorgyártás és a páncélkocsi gyártás kezdete. 

Varrógépgyártás beindítása. 

1931. A Glóbus folytonégő kétaknás kályhák gyártásának beveze-
tése. 

A segédmotoros kerékpár kísérleti gyártása. 

1933. A motorkerékpárok szériagyártásának beindítása. 

1934. Aluminiumkohó üzembeállítása. 

Korbuly- féle csőtoló kísérletek. 

1935. A bécsi csőgyár alapítása. 

1936-37. A Csepeli Sporttelep felépítése, a vízitelep és a csónak-
ház átadása. 

1937. Tengeralattjáró periszkópcsövek gyártása. 

Szerszámgépek sorozatgyártásának bevezetése. 

1938. Vaslemez radiátorok termelésének beindítása. 

A Győri, 5 évre szóló – 1 milliárd pengős – fegyverkezési 
program bejelentése. 
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1939. IX. 1. Kitört a II. világháború (Lengyelország megtámadá-
sa). 

1940. A préskovácsműhely bővítése. 

Harckocsi gyártás beindítása (Botond program)12. 

1941. Az Erőmű fejlesztése. 

A repülőgépgyár kitelepítése Szigetszentmiklósra, a Dunai 
Repülőgépgyárba13 14. 

1942. Aluminium lemez- és rúdgyártás. 

Szerszámgépgyártás fejlesztése licencvásárlással. 

1944. Szerződéskötés a gyár átadásáról a W. M. tulajdonosai és az 
SS között. 

1945. Csepel felszabadítása. 

Az első szocialista munkaverseny a MÁVAG-gal. 

Magyarország háborús jóvátételi kötelezettségének – 300 
millió dollár –megállapítása. 

                                                      
12 Darányi győri beszédével 1 milliárd pengős honvédelmi felkészülési prog-
ramot jelentett be. Megszületett a Botond, a sikeres RÁBA AFI (Autó Fejlesz-
tési Intézet) bázisán.  A gyártását hat magyar gyár kooperációjában győri irá-
nyítással szervezték meg, amelyben a WM Rt. jelentősen részt vett. 1939. -ben 
leszállították az első 150 db Botond terepjáró gépkocsit. A teljes mennyiséget 
(1402 db) 1940. első félévében készítették el. 
13 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a WMM új céget alapított repülőgép, 
repülőgépmotor, valamint azok alkatrészeinek gyártásra, ezért haszonbérleti 
szerződést kötnek Szigetszentmiklós községgel a szükséges területre. 
14 Csepelen 1944 decemberéig körülbelül 600 darab repülőgépet gyártottak, 
ebből 130 db volt magyar konstrukció. A WM Rt. mérnökei által tervezett és 
szériában gyártott repülőgépek tulajdonképpen áttervezett, modernizált válto-
zatai voltak a korábbi külföldi gyártmányoknak. Ennek következtében a kato-
nai repülőgépek harci felhasználása korlátozott volt, részben korszerűtlen ve-
gyes építésű szerkezetük, kis hatósugaruk, gyenge fegyverzetük miatt. Polgári 
felhasználásra néhány darab repülőgépet gyártottak, amely abban az időben 
nagy sajtóvisszhangot kapott. A saját gyári tervezésű repülőgépekre pedig nem 
volt igény hazánkban, a HM inkább a német gyártmányokat részesítette előny-
ben. 



 200 

A Bagi Ilona bölcsőde megnyitása. 

A Zalka Máté óvoda átadása. 

A Munkás Főiskola megnyitása. 

A Gazdasági Főtanács megalakulása (országos szerv). 

1946. A Nagymágócsi üdülő felavatása. 

Az új forint megteremtése. 

Megnyílt a dolgozók esti iskolája és felső-ipariskolája. 

Begyújtották az új üveggyár olvasztókemencéjét. 

Állami kezelésbe vétel. 

A gyár államosítása. 

Megkezdődik több szerszámgép sorozatgyártása (maró-fúró-
esztergagépek). 

1947. A hároméves terv beindulása. 

100 cm3 motorkerékpárok sorozatgyártásának beindítása. 

A siófoki üdülő átvétele. 

A soproni üdülő újjáépítése. 

A Nagytömeg gyáregység napi 100 ekét gyárt. 

Beindul az elektromosan hegesztett csőgyártás. 

1948. Megkezdte működését a gyár új egészségügyi szervezete. 

Első Műszaki Konferencia. 

Megnyílt az Állomás utcai 130 férőhelyes új gyári óvoda és 
királymajori Makarenko Óvoda. 

Beindult a lemezvágógépek, daraboló fűrészek gyártása. 

1949. Hatályba lépett az új kollektív szerződés. 

Megalakult az Oktatási Osztály. 

Megnyílt az ország első kihelyezett Műszaki Főiskolája. 
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Felavatták a gyár első tanműhelyét. 

Felavatták az új üzemorvosi rendelőt. 

MHK15 pálya átadása 

125 cm3 motorkerékpárok sorozatgyártásának megindítása. 

Profiltisztítás: 

• A Zománcgyár leállítása; 

• A Csepel Autógyár és Mintagépgyár kiválása a Művek 
szervezetéből; 

• A Különleges Járművek gyáregység beolvasztása a Ke-
rékpárgyárba; 

• Megkezdődött a Karusszel esztergagépek gyártása. 

1950. Az első öt éves terv kezdete.  

A négy telephely decentralizálása, 15 önálló elszámolási egység 
kialakítása: 

• Acélmű; 

• Fémmű; 

• Szerszámgépgyár; 

• Egyedi Gépgyár és Karbantartógyár; 

• Kerékpárgyár; 

• Elektródaüzem; 

• Ellátóüzem; 

• Energiaszolgáltató Művek; 

• Vas- és Acélöntvénygyár; 

                                                      
15 A magyar párt- és sportvezetés kísérletet tett a szó legszorosabb értelmében 
vett tömegjellegű testedzés meghonosítására a "Munkára, harcra kész" (MHK) 
mozgalom kiépítésével. A mintát a Szovjetunióban 1931 óta működő GTO 
(Gotov k trudu i oboronye SzSzSzR) szolgáltatta. 
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• Gépgyár; 

• Varrógépgyár; 

• Szerkezet- és Emelőgépgyár; 

• Központi Igazgatóság; 

• SZÉRÜ (Szállítási és Raktározási Üzemek); 

• Motorkerékpárgyár. 

1951. Felavatták az „Április 4.” Óvodát. 

Átadták a csepeli gyorsvasutat. 

Elkészült az új, IV. sz. Martin kemence. 

A „Gazda” anyagtakarékossági mozgalom. 

Az új csőgyári tolópad és az első gyorspilgersor beindítása. 

A siófoki 116 személyes gyermeküdülő átadása. 

Általános béremelés és árrendezés. 

1952. Megalakultak a jogilag önálló, tröszti irányítású decentrali-
zált vállalatok. 

Beindult a Budapesti Műszaki Egyetem csepeli tagozata. 

Elkészült a „November 7.” 60 személyes bölcsőde. 

Átadták a Rákóczi úti 500 személyes Munkásszállót. 

A Szerszámgépgyár 3. sz. csarnokának üzembe helyezése. 

1953. A kohászati és gépgyártási tröszt létrehozása. 

Elkészült a Siófoki 100 személyes üdülő. 

A Völgy utcai 40 személyes „Ságvári” óvoda alapítása. 

Átadták a Kossuth Lajos utcai 800 személyes új munkás-
szállót. 

1954. Új termelői árak kialakítása. 

Felavatták a 100 személyes „Zója” bölcsödét. 
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1955. Két tröszt (Kohászat és Gépgyártás) újraegyesítése. 

Az 51 férőhelyes gyermeküdülő létesítése Siófokon. 

Az Izotóp Laboratórium üzembe helyezése. 

Elkészült a Precíziós Öntöde. 

1956. Új szerszámgéptípusok kifejlesztése (légpárnás köszörű, MU 
marógép). 

60 férőhelyes gyermeküdülő létesítése Siófokon. 

A Csepeli Műszaki Klub létrehozása. 

A precíziós öntés, héjformázás, nagyfrekvenciás edzés be-
vezetése. 

A Pannónia Külkereskedelmi Vállalat megalakulása. 

1957. Általános béremelés (munkás 10%, műszaki 5%, adminiszt-
ratív 8%). 

A 48 cm3-es törperobogók szériagyártásának beindítása. 

Komplett csőgyári berendezések gyártásának beindítása ex-
portra. 

Átadták a Fémmű révfülöpi üdülőjét. 

1958. A második hároméves terv kezdete. 

Megnyílt a CSM dolgozóinak Nyugdíjas Klubja. 

A 175 cm3-es robogó motorkerékpár prototipusának kialakí-
tása. 

Első gyermeknap megrendezése. (Április 30.) 
A Motorkerékpárgyár és a Nagytömegáru-gyár összevonása. 
Nagynyomású tekercselt testek exportja Kínába. 
A finomkohászati és híradástechnikai alapanyaggyártás be-
indulása. 
Aranyérmet kap a „MUP” szerszámgép a brüsszeli világki-
állításon. 

1959. Új termelői árak bevezetése. A Népstadion esti világításának 
átadása.  
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1960. A Törzsgárda szabályzat kidolgozása. 
Megalakult a MTESZ16 Csepeli Szervezete. 
Műszaki-gazdasági konferencia a Csepel Művekben. 
A Transzformátorgyár létesítése. 
1000 és 1600 T „Maxima” prés üzembehelyezése. 
A Dinamó motorház-megmunkáló célgépsor elkészítése. 
Elektróda gyár-berendezések gyártása Egyiptomnak. 
Folyamatos üzem bevezetése az Acélműben és a Csőgyárban. 

1961. A második ötéves terv kezdete. 

Fémmű: alumínium-árrekonstrukció befejezése. 
Fémmű: dieselprogram megvalósítása. 
Tekercselt készülék-üzem létrehozása. 
A csepeli melegvizű strand megnyitása. 
Megalakulnak az OMBKE17, csepeli vaskohász, fémkohász 
és öntő szakosztályai, valamint a MEE18 helyi szervei. 

1962. Egyes csepeli vállalatok összevonása: 

A Fémmű és az Elektródagyár egyesítéséből – a Fémmű. 

Az Acélmű és a Kovácsológyár összevonásából – az Acél-
mű. 

A Gépgyár és a Szerszámgépgyár fúziójából – a Szerszám-
gépgyár. 

A Kerékpár-, Varrógépgyár és a Golyóscsapággyár össze-
vonásából a Kerékpár- és Varrógépgyár. 

Az Erőmű, a SZÉRÜ19, az Ellátó egyesítéséből – a 
CSESZÜ20. 

                                                      
16 Magyar Természettudományi Egyesülések Szövetsége. 
17 Az 1887-ben megalakult Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesü-
let, majd ennek 1892. június 27-én történő átalakításával - a Bányászati és Er-
dészeti Akadémiai új épületének felavatásakor - megszületett az országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE). 
18  Magyar Elektrotechnikai Egyesületet (MEE) 1900-ban alapították az elekt-
rotechnikában és a hozzá kapcsolódó tudományágakban dolgozó szakemberek. 
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Felépült az új Elektromos csőhegesztő üzem. 

A 100 tagú Közgazdasági Bizottság megalakulása. 

Megnyílt az ML Esti Egyetem csepeli tagozata. 

Oxigéngyár létrehozása. 

1963. Textilipari gépek prototípusának kialakítása. 

A PHG 212/4 hidraulikus gumiprés gyártásának megkezdé-
se. 

A CSZ-2 motorház megmunkáló célgépsor elkészítése. 

Az EMAG-Fúrógépgyár és a Híradástechnikai Gépgyár fú-
ziója - a csepeli HTG21 gyár megalakulása. 

A Metallochemia és a Fémötvöző Vállalat összevonása és 
Csepelhez való csatolása – az új vállalat neve: Metalloche-
mia. 

A Qualitál Könnyűfémipari Vállalat a Csepel Művekhez ke-
rült. 

1964. Hidegszalag (Quartó) hengermű létesítése. 

A PHG 212/3 hidraulikus gumiprés prototipusának elkészí-
tése. 

Az Elektromos csőhegesztő üzem átadása. 

Műszaki-gazdasági konferencia.  

1965. Megérkezett a földgáz a Csepel Művekbe, leáll a gázgyártás 
Csepelen. 

MH-4 és 5 hosszmarógép sorozatgyártása. 

Az Apci Öntöde és a Qualitál vállalat fúziója. 

BNV díjas az MV-500-as marógép és a Cs 313-as vasaló-
gép. 

                                                                                                             
19 Szállítási és Raktározási Üzemek. 
20 Csepeli Szerelő Üzemek. 
21 Híradástechnikai Gépgyár 
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A Munkalélektani Laboratórium megkezdte munkáját. 

1966. A harmadik ötéves terv kezdete. 

A vasalógépek és a konfekcióipari gépek sorozatgyártásának 
beindítása. 

Az FK-250-4 fogaskerék köszörűgép sorozatgyártása. 

Az Acélmű korszerűtlen lemezhengerdéjének és lemezhor-
ganyzójának leállítása. 

A P-10 típusú motorkerékpár sorozatgyártásának megindítá-
sa. 

A gyári Oktatási Centrum átadása. 

Megindult a próbaüzemelés a Gépgyár Nagypontosságú 
üzemében. 

1967. A termelésirányítás korszerűsítése ELIOT-NATIONAL tí-
pusú elektronikus számítógéppel. 

Elkészült a KM 200/1000 típ. menetköszörűgép prototípusa. 

A dinamószalag gyártásának beindítása. 

A Kombinát élete 1988-ig folytatódott, amikor megkezdődött an-
nak a szétesése. A beruházásokhoz nem állt rendelkezésre a szükséges 
erőforrás, az orosz export definanszírozott lett, a KGST megszűnt fel-
vevő piaca lenni a szerényebb paraméterű termékeknek. 

A kombinát 10 ezer embernek ad munkát, a felhasznált épületei-
nek 50% -a kereskedelmet szolgálja, a természetes kiválasztódás fo-
lyamata zajlik. 

Az üzem településfejlesztő hatása 

A Kombinát ezen földrajzi térségben történt telepítése, fokozatos, 
jelentős fejlődése, tevékenységi körének bővülése, termelési és termék-
szerkezetének átalakulása, gazdagodása megteremtette a gyorsan kor-
szerűsödő, városiassá alakuló települést, a mai Csepelt. Önálló kórház 
létesült, melyet jelentősen fejlesztettek a II. Világháború után. Éjjeli 
Szanatórium is működött, ahol kiemelkedően gondos ápolást biztosítot-
tak színvonalas környezetben. Jelentős kultúrházat létesítettek és mű-
ködtettek, mely nagy könyvtárral is rendelkezett. 1910 óta folyamato-
san működtek sportszakosztályok. 1940-ben az ország legnagyobb 
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gyári sportegyesülete itt volt, 20 szakosztállyal. Eredményes tevékeny-
ségükkel, magyar, világ és olimpiai helyezéseket értek el.  

Folyamatosak voltak a Gyár által támogatott lakásépítések. A WM 
időkben megkezdett lakásépítési támogatás az 1945 – 1960. évek között 
folytatódott, a Kombinát saját építőipari kivitelező üzemegységgel dol-
gozott. Az 1960 – 1970 közötti időszakban a Csepel Művek intenzíven 
részt vett a bérlakásépítésben, majd az 1980-as évekig szövetkezeti tár-
sasházakat vásárolhattak a gyári dolgozók. A gyár „albérlők házával” 
is rendelkezett.  

A Csepelre költözött, oda ingázó emberek ellátására fejlett intéz-
ményhálózat alakult ki – a kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás, 
oktatás stb. vonatkozásában. Ezek a pozitívumok a két Világháború kö-
zött és az azt követő időkben is hozzájárultak Csepel jelentőségéhez. 
Sajátos helyi társadalom alakult ki, civil szervezetek működtek. A poli-
tikai pártokon, érdekvédelmi szervezeteken kívül, fontos szerepet töl-
töttek be a helyi társadalom életében az egyházak. Az ipari munkások 
bázisa lett a Műveknek helyt adó település. A magyarországi tőkés tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés folyamata, eredményei, negatív vonásai, el-
lentmondásai, a modern nagyipari munkásság kialakulásának folyamata 
Csepel példáján jól nyomon követhetőek. 

A munkaerő a régióban, a Hadiüzem térségfejlesztő hatása 

A szakképzett munkaerő fő forrása a Főváros volt, ez is döntő sze-
repet játszott a WM gyár telephely választásában, majd tevékenységé-
nek fejlesztésében. 

A kombináttá fejlődött Vas-, és Acélmű sokrétű ipari tevékenysége 
működésének elemzése szemléletesen mutatja – közvetlenül, vagy imp-
licit módon –, hogy a gazdálkodó szervezet jelentős hatást fejtett ki a 
„befogadójára”, (gazdasági, munkaerő foglalkoztatási, terület-, és tele-
pülésfejlesztési szempontból). 

A mintegy 110 éves csepeli gyártelep elődje még 40 munkást fog-
lalkoztató üzem volt. Az alapítást követően húsz évvel később, elsősor-
ban a hadiipar igényeinek kielégítésére már húszezren dolgoztak itt, a 
második világháborút megelőző években pedig harmincötezren. A há-
borút követő újjáépítés, az egykori nehézipar gyors terjeszkedésének 
eredményeként a foglalkoztatottak száma negyvenezerre növekedett. 
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Zárszó 

A gyártelep fejlődése, termelési profiljának bővülése a munkaerő 
jelentős gyarapodását eredményezte. A gyártelepen foglalkoztatottak és 
családjaik nagyrészt Csepelen telepedtek le. Az egykori kis falusi tele-
pülés gyorsan fejlődött, területileg kiterjeszkedett, átalakult. A második 
világháború előtt a gyár építette kisebb lakókolónián kívül, a települé-
sen a földszintes családiházas építkezések voltak a jellemzőek. Jelentős 
szervezett lakásépítési akciók a második világháború után valósultak 
meg. A Kombinát gyors fejlődése által igényelt nagy tömegű munkaerő 
letelepítése a hatvanas években lakótelepek építését eredményezte. 

A tömeges lakásépítés „kikényszerítette” a közműrendszerek (víz, 
csatornahálózat, távfűtés) kiépítését, fejlesztését. A lakosság számának 
megfelelően viszonylag fejlett közintézmény hálózat működött, illetve 
működik a településen. 

A rendszerváltás után Csepelen is súlyos feszültségek jelentkeztek 
és jellemzik a lakáshelyzetet. A korábbi ipari módszerekkel megvalósí-
tott lakásállomány gyarapodás megszűnt. A lakásigények kielégítésére 
társasházak épülnek. Súlyos gond a megfelelő lakóterületek hiánya. A 
lakótelepek felújításra szorulnak, az önkormányzatnak erre nincse-
nek anyagi eszközei. Csepel mai helyzetében ilyen vonatkozásban az 
ország többi ipari centrumaihoz hasonlatos ( Salgótarján, Ózd, Tata-
bánya stb.). A Kombinát „összeroppanása” lényegében a település 
sorsát is – ezekben az években, különösen a kilencvenes évtizedben – 
meghatározta/meghatározza.  

A helyi önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van. 

Felhasznált irodalom: 

1. Baczoni Gábor: Iratok a Csepel Vas és Fémművek történetéhez. 
Bp. Táncsics, 1977. 400 p. 

2. Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza, Bp., Pécs, Dia-
lóg Campus, 1999., 584p. 

3. Bolla Dezső: Csepeli helytörténeti olvasókönyv, Budapest- 
Csepel Önkormányzata, 1999. 149 p. 

4. Bolla Dezső: Természetföldrajzi tényezők és hatások a település 
fejlődésére Csepel (Kézirat)1976. 



 209 

5. Dövényi Z.– Kovács Zoltán: 1999. A szuburbanizáció térbeni-
társadalmi jellemzői Budapest környékén. Földr. Ért. 48. 1-2. 
pp. 33-57. 

6. Fábry Frigyes: A Budapesti Vámmentes Kikötő megnyitása 
Különnyomat 1928. 

7. Fónagy Zoltán: 1998. Budapest gazdasága 1873-1944. In: Bu-
dapest gazdaságának 125 éve. Bp. pp. 42-45. 

8. Kádár Ferenc: A magyar kereskedelmi hajózás története GTE 
1966. 

9. Kalmár Miklós: Tizenkilenc csepeli ipari épület építészettörté-
neti szempontból történő minősítése Budapesti Műszaki Egye-
tem Építészmérnöki Kar. (1987. kézirat). 

10. Karsai Elek – Szinai Miklós: A Weiss Manfréd vagyon német 
kézbe kerülésének története. Századunk 1961. 4-5. sz. 

11. Kőszegfalvi György: Településfejlesztés, településpolitika. Bp. 
Kossuth, 1985., 231 p.  

12. Kőszegfalvi György: Területfejlesztés, Egyetemi jegyzet, PTE 
Földrajzi Intézet, Pécs, 2001. 39p. 

13. Kőszegfalvi György – Sikos T. Tamás: Városok és falvak inf-
rastruktúrája. Bp. MTA FKI, 1993. 123 p. 

14. Kőszegfalvi György – Loydl Tamás: Településfejlesztés. Bp. 
Eötvös, 1999. 161 p. 

15. Ősi Gyula: Katonai Logisztikai 2004. IV. SZÁM. A csepeli ha-
diüzem története 1892-1947. 

16. Perényi J.: Magyar városok monográfiája Csepel; A Magyar 
Városok Monográfiája Kiadóhivatala, Budapest, 1934. 147 p. 

17. Tóth József - Vuics Tibor: Általános társadalomföldrajz. 1. Bp.; 
Pécs, Dialóg Campus, 1998. 449 p.  


