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2  Részben vélhetően nem is léteztek (nem gyűjtötte össze és rendszerezte őket senki).
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Demilitarizálódó kisvárosok – a katonai barnamezők hasznosítá-
sának helyi sikerei és kudarcai

Bevezetés

Ha megpróbálnánk megrajzolni napjaink hazai kisvárosainak ideáltipikus szerkezeti vázlatát, néhány jel-
legzetes típus és objektum biztosan helyet kapna rajta. A 19. század végén kialakult főtér, néhány eklek-
tikus, historizáló vagy szecessziós közintézménnyel és polgárházakkal, ezek közé beékelődve az 1960-as, 
de leginkább az 1970-es és 80-as évek modernizációjának termékei (áruházépületek, egykori járási tanács) 
kötelező elemek lennének, akárcsak a kiterjedt faluias/kertvárosias lakóövezetek megszakítva tucatnyi 
négyemeletes panelépülettel. Szintén ebben az időszakban élték fénykorukat azok az ipartelepek, egy-egy 
konzerv-, cipő- vagy cukorgyár, fém- vagy textilipari üzem, amelyek tipikusan ma már a barnamezők szá-
mát szaporítják. A rendszerváltás utáni időszak díszkövezett sétálóutcát, városperemi hipermarketet, az 
utóbbi évek EU-s pénzesője dizájnos közintézményeket adott hozzá a látképhez, amelyhez azonban számos 
kisvárosban hozzátartozik a lakott terület határán terpeszkedő, valamikor őrtornyokkal, eltéveszthetet-
len szürke betonkerítéssel és „fényképezni tilos” táblákkal óvott laktanya is. Ezeket a kisvárosi léptékhez 
képest hatalmas területű objektumokat mára jobbára elhagyták egyenruhás lakóik, eróziójuk szemmel 
látható, tipikus kihasználtságuk alacsony. Sorsuk jellegzetes szimptómája a kisvárosi modernizáció sajátos 
lefutásának, hasznosításuk eredményei és kudarcai a hazai barnamező-problematika egy karakteres szele-
tére világítanak rá. 

Kérdések és módszerek

Jelen írásunkban arra a kérdésre keresünk választ, hogy a demilitarizáció térbeli következményei hogyan 
jelennek meg a kisvárosokban. Áttekintésünkben a demilitarizáció különböző aspektusainak (ld. még: fog-
lalkoztatási, társadalmi…) elhagyásával kifejezetten csak térben megjelenőkre, jelesül az egykori katonai 
ingatlanok hasznosítására koncentrálunk. A tanulmány tehát a barnamezős kérdéskörhöz kíván egy sajátos 
szeletet hozzátenni. Voltaképpen arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jellemzően önkormányzati tulajdonba 
került egykori laktanya-ingatlanokat sikerült-e hasznosítani valamilyen hosszú távon is fenntartható, pol-
gári funkcióra, sikerült-e integrálni őket a települések szerkezetébe? A település általános fejlettsége, 
vagy inkább az ingatlan adottságai határozzák-e meg a lehetőségeket? Vannak-e a katonai barnamezők 
hasznosításának olyan tapasztalatai, amelyek általánosíthatók a revitalizáció általánosabb hazai problémái 
kapcsán?

A tanulmány alapját egy 2011 és 2014 között épített adatbázis adja, amelynek segítségével a szer-
zők megkísérelték felmérni a katonai területhasználat mértékét és a katonai barnamezők kiterjedését, 
valamint a revitalizáció eredményeit. Ezeket az eredményeket a szerzők eddig csak németül publikálták 
(Orosz É. – Pirisi G. 2014). Az adatbázis felépítésének minden módszertani részletét itt most nem mutat-
nánk be, de mivel hivatalos formában hasonló adatok nem álltak rendelkezésre, ezért az jelentős részben 
utólag tételenként ellenőrzött, lelkes amatőrök által összeállított listákra és hasonló, közösségi médiában 

1  A szerző munkáját az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta
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fellelhető információkra (blogok, fórumok, videómegosztó) támaszkodott. A több mint 600 elemet tartal-
mazó lista (beleértve ebbe az aktív területeket is) közel sem teljes, de vélhetően lefedi a hazai katonai 
objektumok 85-90%-át. Jelen kutatás céljára ezt az adatbázist megrostáltuk, és nem foglalkozunk néhány 
speciális elemmel, így a lő- és gyakorlóterekkel3, lőszerraktárakkal, radar- és rakétabázisokkal stb. Csak a 
laktanyákkal (általában legalább egy zászlóalj erősségű alakulat tartós, kiépített állomáshelye) és a légibá-
zisokkal (kiépített, burkolt kifutópályákkal és kiszolgáló létesítményekkel ellátott repülőtér) dolgoztunk, 
mint az elvileg polgári hasznosításra leginkább alkalmas objektumokkal.  Az egyszerűség kedvéért most 
kisvárosnak tekintettünk minden olyan települést, amely városi jogállással rendelkezik, de nem megyei 
jogú város4. 

3  A lő- és gyakorlóterek, valamint az ún. hadműveleti repülőterek (gyakorlatilag kiterjedt, sík füves leszállómezők) beépítettsége 
szinte nulla, „barnamezőségüket” leginkább korábbi, beépítés nélkül is intenzív használatukkal, valamint szennyezettségükkel 
(főleg robbanótestek) lehet indokolni. Ugyanakkor tény, hogy hasznosításuk ritkán jelenik meg célként, leginkább „spontán 
renaturalizáció” zajlik, néha tervezetten használják őket legelőként, vagy akár természetvédelmi terület részeként. 

4  Ez az általunk általában alkalmazott kisváros-lehatárolásnál (ld. pl. Pirisi G. – Trócsányi A. 2015) valamelyest tágabb, Esztergom, 
Baja, Cegléd kerültek be így „extrán” a vizsgált települések közé. 

1. ábra. Települések és kisvárosok kivont, használaton kívüli laktanyákkal. 
Forrás: A szerzők szerkesztése saját adatgyűjtés alapján.
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Demilitarizáció és a földrajzi tér

A demilitarizáció hagyományos értelemben egy a nemzetközi jogban használatos fogalom, amely a térrel 
általában a „demilitarizált zóna/övezet” összefüggésben kerül kapcsolatba, olyan területként, amelyből 
kivonták (valamely szerződés, nemzetközi szervezet határozata által kitiltották) a fegyveres erőket – ha 
úgy tetszik, olyan terület, amely felett egy állam szuverenitása csak korlátozottan érvényesül, hiszen egy 
fontos jogát nem gyakorolhatja. A legismertebb a köztudatban a két Koreát elválasztó zóna, de évtizedek 
óta sajátos eleme az európai politikai térnek a Ciprus szigetén húzódó övezet is. Amint azonban arra Ljubi-
ca Jelušič (2006) felhívja a figyelmet, ez az értelmezés csak a legszűkebb azok közül, amelyek forgalomban 
vannak. Tágabb értelemben abból a fogalomból indulhatunk ki, amelyet Rachel Woodward (2004) használ, 
amikor katonai földrajzról (military geography) és ennek térkapcsolatairól beszél: mindama hatásokról, 
amelyeket a katonai aktivitások (nem csak és nem elsősorban a fegyveres konfliktusok, hanem az azokra 
való felkészülés, védelmi erőfeszítések) gyakorolnak a földrajzi térre. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy létezik 
egy ilyen hatásmechanizmus, amely a társadalom felfegyverkezésének térreleváns hatásait testesíti meg, 
akkor talán vizsgálatra érdemes ennek inverze is, vagyis az a folyamat, amelyet a társadalom katonai jel-
legének csökkenése hagy maga után. Ez olvasatunkban persze nem abszolút és visszafordíthatatlan folya-
mat, de kihat a társadalom számos alrendszerére és működésének aspektusára, az ember és a környezet 
viszonyára, valamint természetesen a települések fejlődésére is. 

A nemzetközi szakirodalom leggyakrabban a konverzió kifejezést használja akkor, amikor egy katonai 
létesítmény polgári funkcióját kell felépíteni, vagy pedig (eredeti jelentése szerint) a hadiipar civil profilját 
kell kialakítani. A demilitarizáció és konverzió sokszor egymást átfedő, illetve párhuzamosan használt fogal-
ma politikai társadalmi-mozgalmi célból fokozatosan vált gazdasági szempontból is értékelendő jelenséggé 
(Melman, S. 1970; 1988). Az 1990-es években, amelyek globálisan is elhozták a tömeges demilitarizációt, a 
kutatások reflektálni kezdtek a területi, sőt helyi aspektusokra is. A Bonn International Center for Convers-
ion (Nemzetközi Konverziós Központ) már első jelentésében is felhívta a figyelmet a konverziónak a katonai 
bázisok barnamezős hasznosítását illető dimenziójára (Brzoska, M. et al. 1995). Nem utolsó sorban Német-
ország, a hidegháború egyik fő szárazföldi „frontvonala”  vált a konverzió legfontosabb kísérleti terepévé 
(Grundmann, M. 1994; Calliess, J. 1995; Carmona-Schneider, J. J. et al 1998; Sieling, C. 1999; Dickertmann, 
D. – Baltes, P. T. 2001; Friedrich, S. – Neumüller, J. 2006; Wygas, S. 2010). Természetesen angolszász terü-
leten is számos hasonló tanulmány született (az amerikai és a brit hadsereget is komoly fogyókúrára fogták 
a hidegháború vége után), ezek általában a gazdasági kérdésekre fókuszálnak (McKee, B. 1994), megpróbálva 
felbecsülni, számszerűsíteni a bázisok bezárásának következményeit (Hooker, M. A. – Knetter, M. M. 2001; 
Poppert, P.E. – Herzog Jr., H. W. 2003), és talán meglepő módon rendszerint oda konkludálnak, hogy tá-
maszpontok felszámolása „nem katasztrofális”, illetve a vártnál jóval kisebb problémákat okoz, sőt, bizonyos 
esetekben akár kedvező hosszú távú hatásai is lehetnek (Bradshaw, T. K. 1999; Dardia, M. et al. 1996). 

Kelet-Európára vonatkozóan (ahol a téma relevanciája az 1990-es évektől kezdve nyilvánvaló) sokkal 
kevesebb a nemzetközi forrásokban elérhető elemzés. A transzparencia hiánya miatt minden ilyen kutatást 
körülleng az adatok szűkössége és az ebből fakadó bizonytalanságok. Erről tanúskodnak a ritka nemzetközi 
összehasonlító elemzések (Myrttinen, H. 2003), vagy az egy-egy országot érintő tanulmányok is (Jauhiainen, 
J. S. 1999). Ebből a szempontból kiemelten fontos terület az egykori NDK, ahol viszont több szerző is kieme-
li, hogy a kisvárosok problémái között fontos helyen szerepel a katonai bázisok bezárása (Burdack, J. 2013), 
melyet Christine Hannemann egyenesen az egyik legfontosabb strukturális problémának nevezett az ipar és 
az adminisztratív funkciók elvesztése mellett (Hannemann, C. 2003).

Magyarország kapcsán szintén meglehetősen kevés a rendelkezésre álló elemzés, feldolgozás. Ki kell 
emelni ezek közül Sikesdi László tanulmányát, amely átfogó jelleggel vizsgálja az általa (némileg eufemiszti-
kusan) haderőreformnak nevezett demilitarizáció hatásait a településekre (Sikesdi L. 2009). Kádár Krisztina 
disszertációjában (2013) és az ezt megalapozó publikációkban (pl. Kádár K. – Kozma G. 2011) funkcionális 
és szerkezeti megközelítésben jobbára nagyvárosi tértípusokat vizsgál. A kisvárosi megközelítés legtisz-

Demilitarizálódó kisvárosok – a katonai barnamezők  
hasznosításának helyi sikerei és kudarcai



�010. évfolyam 2. szám   2016. szeptember 15. �0

tábban Németh Tamás (2011) munkájában jelenik meg, de későbbi, garnizonfalvakat vizsgáló publikációja is  
e tanulmány közvetlen és fontos előképének tekinthető (Németh T. – Dövényi Z. 2013). A hangsúly ezekben 
az írásokban is a problémákon, a települések által elszenvedett veszteségeken van. A viszonylag kisszámú 
hazai barnamező-kutatás csak marginálisan érinti a katonai területek problémáját. Ezek megjelennek ugyan 
a jelentősebb, átfogó felmérésekben (VÁTI 2003, KTK 2004), de a közölt adatok igencsak hiányosnak tekint-
hetők. 

Demilitarizáció és a kisvárosok 

A kisvárosok demilitarizációja nem választható el napjainkban tapasztalható válságuk (Pirisi G. - Máté É. 
2014; Pirisi G. - Trócsányi A. 2015) alapvető faktoraitól. Egyrészt elfogadjuk tézisként Enyedi Györgynek 
(2012) azt a megállapítását, hogy a kisvárosok a globalizáció veszteseinek tekinthetők, másfelől itt is hang-
súlyozzuk azt a megközelítésünket, hogy a magyarországi (de megkockáztathatjuk, hogy a kelet-közép-eu-
rópai) kisvárosok problémahalmazának másik jelentős dimenzióját az állam regressziója, kivonulása jelenti, 
vagy, ha úgy tetszik, a korábban az állam által vezérelt és indukált, kívülről jövő modernizációs impulzusok 
elmaradása.

Ha az első probléma felől közelítünk, akkor a védelem és a biztonság fogalmainak átalakulásához jutunk. 
Noha pont a legutóbbi években adott geopolitikai folyamatokra reflektálóan bizonyos visszarendeződésnek 
lehetünk tanúi, az elmúlt évtizedek a hagyományos fegyveres erők számbeli leépüléséről és minőségi át-
alakulásáról szólnak. Ennek hátterében a nemzetállamokra és azok hadseregeire, az azok között kialakuló 
konfliktusokra koncentráló biztonság- és védelem-fogalom átalakult, globálissá vált, és összetett gazdasági, 
ökológiai, politikai tartalmakkal is feltöltődött (Gazdag P. - Tálas F. 2008; Ürmösi K. 2012). Háború és béke, 
hadszíntér és hátország egyaránt összemosódnak, de ebben a folyamatban a fejlett nyugati országok többsé-
ge számára a honvédelem mindennapos harcait odahaza rendőri és titkosszolgálati erők, esetleg a kiberhad-
viselés katonái vívják, míg a hagyományosabb fegyveres erők egyre inkább távoli, egzotikus hadszíntereken 
harcolnak, igyekeznek „fenntartani a békét”, vagy legalábbis csillapítani egy-egy konfliktust, megelőzni a 
további eszkalálódást. Maguk a hadseregek is ennek, valamint a haditechnikai és hadászati fejlődésnek kö-
szönhetően átalakultak, létszámuk lecsökkent, a sorkötelezettség visszaszorult. Ezek a folyamatok, ha némi-
leg féloldalasan is5, de a magyar fegyveres erőknél is felléptek (Bodoróczki J. 2013; Kőszegvári T. 1999). 

Ha mindezt megpróbáljuk a kisvárosokra interpretálni, akkor oda lyukadunk ki, hogy egyfelől a tömeg-
hadseregek megszűnte, másrészt a tér uralásával kapcsolatos megváltozó prioritások egyaránt a katonai 
bázisok felszámolásának irányába hatottak. Ez illeszkedik abba a folyamatba, amelyet az állam regres-
sziójaként írtunk le, és szemben az előbbivel, alapvetően hazai folyamatokból levont következtetésnek 
tekinthető. A laktanyák és helyőrségek létrehozása a kisvárosok modernizációjának egy sajátos aspektusa 
volt, amelynek során alapvetően a központi költségvetés forrásainak terhére jöttek létre jelentős értékű in-
gatlan-beruházások (nem csak laktanyák, hanem sok esetben például lakások is), majd ugyanezen központi 
költségvetésből a működés során áramlottak ide folyamatosan jövedelmek. Jellegében ez a folyamat nagyon 
hasonló a kisvárosokba telepített és ott fenntartott közintézmények működéséhez (Pirisi G. - Trócsányi A. 
2014). A helyi hatások részben a szocializmusban tipikus, nem piaci jellegű tranzakciók kapcsán jelentkeztek 
(a Néphadsereg alkalmazása bizonyos gazdasági feladatok megoldásában, kisebb infrastrukturális fejleszté-
sekben), részben (inkább már a rendszerváltás után) civil alkalmazottak foglalkoztatásában (közel sem olyan 
arányban, mint az Egyesült Államokat vizsgáló tanulmányokból kitűnik), és mindvégig a hivatásos állomány 
jelenlétében nyilvánultak meg. 

A hivatásos tisztek többnyire a laktanyán kívül laktak, szerepükre a helyi közösségben több tanulmány 
(Sikesdi L. 2009; Németh T. 2011) is felhívja a figyelmet. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy a Néphadsereg, 

5 Ami a leépülés részét illeti, az mindenképpen elmondható, hogy túl jól is sikerült
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majd a rendszerváltás utáni Honvédség is jelen volt a maga helyőrségeiben, időben változó tartalomban és 
mélységgel, de interakcióban állt a helyi közösséggel6. 

Az állam tehát mindenekelőtt munkahelyeket teremtett a hadseregen keresztül, de a kisvárosok számára 
(főleg amíg a sorkötelezettség tartott) egyéb addicionális előnyökkel is járhatott a katonai jelenlét, például 
jobb tömegközlekedési elérhetőséggel, beleértve ebbe némely vasútvonal, vasúti kapcsolat „fel nem számo-
lását” – Nagyatád, Rétság, Dunaföldvár, Tamási esetében például ez utóbbi szempont is felmerülhet. 

A hazai demilitarizáció mértéke egyébként megdöbbentő volt (és a benne élők, hivatásos katonák számá-
ra nyilván sokkoló és elkeserítő is). Úgy becsülhetjük, hogy a rendszerváltozás előtti utolsó „hidegháborús” 
években (nagyjából 1987-ben) a Magyar Néphadsereg „békelétszáma” körülbelül 100 ezer fő volt (ehhez még 
hozzá lehet számítani civil alkalmazottakat, a félkatonai határőrséget…) és az itt állomásozó szovjet csapa-
tok és családtagok létszáma is (civilekkel együtt) alulról közelítette a 100 ezer főt (Orosz É. – Pirisi G. 2010). 
Maga az infrastruktúra (laktanyák, raktárak, gyakorlóterek, légibázisok, hadműveleti repülőterek…) ennél is 
jóval nagyobb, mozgósítás utáni létszámra voltak kalibrálva. Ehhez képest napjainkban nem több, mint 25 
ezer férfi és nő visel katonai egyenruhát Magyarországon és a technikai eszközök állományának csökkenése 
arányaiban ennél is nagyobb volt. Más megközelítésben, az 1987-es „Rubin” hadrendben a Néphadsereg szá-
razföldi ereje az 5. Hadsereg alárendeltségében három hadtestet, 28 dandárt, 23 önálló ezredet, 26 zászlóal-
jat és négy osztályt számlált, addig ez napjainkra két (lövész)dandárra, hét ezredre és egy önálló zászlóaljra 
olvadt. Az 1987-es hadrendben fent megjelölt alakulatok közül kisvárosokban diszlokált két hadtest (Tata, 
Cegléd) és 11 dandár parancsnoksága (Rétság, Gyöngyös, Marcali, Tapolca, Nagyatád, Lenti, Verpelét, Mező-
túr, Jászberény, Szabadszállás, Kiskunhalas) – és természetesen számos egyéb alakulat. 

A garnizonváros, mint funkcionális településtípus a dualizmus óta jelen van Magyarország térképén. 
Beluszky Pál a dualizmus idején (részben) a mai országterületen fekvő települések közül Komáromot (Be-
luszky P. 2014), az 1990-es évek állapotát leíró munkájában Lentit sorolta ebbe a típusba (Beluszky P. 1999). 
Németh Tamás és Dövényi Zoltán az 1990-es népszámlálás adataiból a védelmi szektorban foglalkoztatottak 
arányából kiindulva határoztak meg garnizonvárosokat és -falvakat (Németh T. – Dövényi Z. 2013). Utóbbiak 
tipikusan kisvárosok: a szerzők Budakeszi, Ercsi, Gödöllő, Kalocsa, Kaposvár, Lenti, Marcali, Nagyatád, Pápa, 
Sárbogárd, Szentendre, Szolnok, Tapolca, Tata, Veszprém, Aszód, Rétság és Tököl településeit sorolják ide 
– három megyeszékhelyt és 16 kisvárost. A kisvárosok közül Pápa és Tata kivételével7 mindenhol máshol 
megszűnt az érdemi katonai jelenlét. A szerzők egyébként a községek demilitarizációból fakadó hanyatlását 
demográfiai adatokkal meggyőzően bizonyítják. A népesebb és funkciógazdagabb kisvárosokra ez a módszer 
nem alkalmazható, de az analógia valószínűsége igen magas. 

Demilitarizáció és barnamezők

A demilitarizáció lokális hatása tehát legközvetlenebbül a munkahelyek elvesztésében mutatkozik meg, a 
benne rejlő lehetőséget pedig a felszabaduló ingatlanok hasznosítása hordozza. Nincs szükség arra, hogy eb-
ben az esetben a barnamezők általunk használt, kiterjesztett definícióját (Orosz É. 2012) alkalmazzuk, a fel-
hagyott katonai területek ugyanis az egyik klasszikus formáját képezik a barnamezőknek, vélelmezett vagy 
valós szennyezettségük miatt megjelennek még a szűkebbre szabott amerikai fogalomkörben is, valamint 
általában kiemelésre kerülnek az ipari eredetű területekkel együtt a különböző fejlesztési dokumentumok-
ban (Dannert É. 2016). Voltaképpen: a 19. század végén a számos nagyváros körül terpeszkedő erődrendszer 
lebontása és civil célokra való hasznosítása, a területen - sokszor a sáncok és árkok felhasználásával – köz-

6  Szemben például a sokkal „ridegebben tartott”, a helyi lakosságtól szinte hermetikusan elzárt, „ideiglenesen hazánkban 
állomásozó” szovjet csapatokkal.
7   Budakeszi kivétel, véleményünk szerint sosem volt igazi garnizonváros, abban az értelemben, hogy nem állomásoztak itt 
jelentősebb alakulatok. Mai napig itt működik a Honvédkórház egy részlege, de a védelmi foglalkoztatottak magas arányát talán 
ezen kívül a településhatárhoz közel, de már Budapesten fekvő, a titkosszolgálatokhoz tartozó objektum adja.
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parkok kialakítása (Kühn, M. 2003) az egyik első átfogó, várostervezésbe integrált barnamezős akciónak 
tekinthető, jóval azelőtt, hogy a fogalom megjelent volna. Mindazonáltal, a 20. század végére elhagyott 
katonai objektumok jelentős részének olyan sajátosságai vannak, amelyek finoman szólva sem könnyítik 
meg a területhasználati körforgásba történő visszavezetésüket:

Az elhagyott katonai területek jelentős része terjedelmes objektum, amely egyszerűen túl 
nagy a szóba jöhető befektetők jelentős részének. Különösen igaz ez az elhagyott légibá-
zisokra (300-400 hektár alapterületű ingatlanok!), de a laktanyák között is találunk igen 
terjedelmeseket (70-80 hektárosokat). 
Éppen jelentős helyigényük miatt, valamint egyéb, katonai okokból („ne legyen szem előtt”, 
ne lakott területek közepén kínáljon célpontot háború esetén, legyenek a katonák elválaszt-
va a civilektől stb.) jellemzően mindig a települések (mindenkori) peremén, bizonyos ese-

•

•

2. ábra: Rozsdarágta focikapu mögött megbúvó épületkomple-
xum simul a tájba: Tengőd/Tab laktanyájában egykor szovjet 
harcászati rakétacsapatok állomásoztak, akik háború esetén 
taktikai nukleáris csapásokkal nyomatékosították volna a Bé-
ketábor üzeneteit. Forrás: Pirisi G. felvétele (2016. nyár).

3. ábra: Szovjet emlék a kaposszekcsői laktanyában. 
Forrás: Pirisi G. felvétele (2012).

tekben pedig minden településtől 
meglehetősen távol épültek. 
A katonai létesítmények egy része 
meglehetősen specializált. Egy re-
pülőteret elsősorban repülőtérként 
érdemes hasznosítani, és bár egy 
laktanya a maga általában 1-2 eme-
letes legénységi épületeivel, raktá-
raival, garázsokkal és műhelyekkel 
sokféle célra alkalmas lehet, egy lő-
szerraktár, légvédelmi rakéta- vagy 
rádiólokációs bázis átalakítási lehe-
tőségei sokkal korlátozottabbak. 
A létesítmények meglehetősen  
rossz állapotban kerültek a haszno-
sítás küszöbére. A távozó szovjet 
csapatok közismerten a fajanszig 
bezárólag félig elbontva adták át az 
ingatlanokat, de a honvédségi épü-
letek állapota is sok esetben magán 
viselte már használat közben is a 
lassú erózió, és nem egy esetben a 
korábbi évtizedek extenzív haderő-
bővítéséből fakadó, kissé kapkodó 
kivitelezés nyomait. A leromlást 
természetesen a kivonás és a hasz-
nosítás között eltelt idő is jelentő-
sen elősegítette. 
A rossz műszaki állapot gyakran csak 
a kisebbik gond, a katonai területek 
sokszor jelentős környezetszeny-
nyezéssel terheltek, a helytelenül 
tárolt/kezelt üzemanyagokból kifo-
lyólag főleg a szénhidrogén-szeny-
nyezések gyakoriak (Szoboszlay S. 
2003), és különösen a szovjet érin-

•

•

•
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tettség esetén jelentett ez problémát (Kádár K. 2013). Ehhez kapcsolódó nehézség a lő-
szer- és robbanótest-mentesítés, amelynek napjainkban szomorú aktualitást ad a hortobágyi 
bombázólőtéren hősi halált halt négy honvéd tűzszerész tragikus balesete. 
Nem segítette elő a hasznosítást az adminisztratív körülményesség sem. A Honvédség aktív 
használatából kivont objektumok némi idő elteltével a HM ingatlanhasznosító ügynöksé-
géhez (cégéhez) kerültek, amely általában első (majd második, harmadik…) körben meg-
próbálkozott a piaci alapú értékesítéssel. Ez az általunk vizsgált kisvárosi esetekben, ha 
próbálkoztak vele egyáltalán, rendszerint sikertelen volt. Néhány politikai manőver után 
(ld. később) aztán az ingatlanok általában a helyi önkormányzatokhoz kerültek. Itt ter-
vezési fázis következett, döntéselőkészítés, rendezési terv módosítás, majd vagy (újabb) 
értékesítési kísérlet, vagy projektfejlesztés. Mindeközben az őrzés költségei egyre kevésbé 
voltak elviselhetőek a tulajdonosok számára, az idő vasfoga pedig könyörtelenül harapdál-
ta a létesítményeket. Egyes esetekben tovább bonyolította az ügymenetet, hogy bizonyos 
objektumokat a települések közigazgatási határa kettévág, tulajdonjogi vitákat okozva (pl. 
Tab-Tengőd, Császár-Szákszend).

A kisvárosi laktanyák sorsa

Noha a rendszerváltó országok barnamező-revitalizációjának a lehetőségeit szükségképpen meghatározta 
az a tény, hogy a jellemzően sokkszerű átalakulás kapcsán egyszerre, dömpingszerűen vált feleslegessé 
egy sor telephely, amelyek túlkínálatot teremtettek a piacon és meglehetősen reménytelenné tették a 
befektetők iránti versenyt (Dannert É. 2016), a katonai objektumok nem egyszerre kerültek át a civil szfé-
rába. Nagyjából két nagyobb hullámot különíthetünk el: az egykori szovjet használatban lévő ingatlanok 
(a kettős, szovjet-magyar használat tudomásunk szerint ismeretlen volt) már az 1990-es évek legelején 
hasznosításra vártak, mivel a Honvédség legtöbbjüket nem tudta, nem akarta saját céljaira alkalmazni. A 
második nagy hullám a 2000-es évek közepén, részben a haderőreform hullámainak kifutása, részben pedig 
bizonyos politikai okok miatt következett be. 

A katonai objektumok esetében a tulajdonos állam – kiemelten pedig a Honvédség és a Honvédelmi 
Minisztérium – elsősorban a piaci hasznosításban gondolkodott. Érezhető volt egy olyan szándék, amely 
a védelmi költségvetésben lévő lyukakat (különös tekintettel a haditechnikai eszközpark igencsak sürge-

•

1. táblázat: Egykori katonai laktanyák Magyarországon. 
Forrás: a szerzők adatgyűjtése különböző források alapján.

Településtípuok
A kutatás során azo-

nosított
Ebből katonai hasz-

nálat alól kivont

laktanya légibázis laktanya légibázis

Budapest 16 - 11 -

megyei jogú vá-
rosok 56 5 48 3

kisvárosok 90 5 85 2

községek 35 4 33 6

tő korszerűsítésére) legalább részben 
ingatlaneladásból foltozgassák. Ez az 
elképzelés irreális ár-vágyakban öltött 
testet, pedig a későbbi években az is 
kiderült, hogy az objektumok egy je-
lentős része még ingyen sem igen kell 
komolyabb befektetőknek (szerencse-
vadászok ugyanakkor szép számmal 
akadtak). Hogy napjainkban ponto-
san hány ingatlant kínál még eladásra 
(kisvárosokban) a HM EI Zrt8, azt nem 
lehet tudni, ugyanis honlapjukon a 
néhány évvel ezelőtt még nyilvános 

adatbázis mára már elérhetetlenné vált (legalábbis a cikk megírásának 2016. júliusi időpontjában). A ha-
sonló sorsú helyek közül nagyjából kiemelkedik a (szokatlanul kiváló, településközponti elhelyezkedésű) 
ercsi, fénykorában Rákóczi Ferenc nevét viselő laktanya. Ismereteink szerint egykor híradós és műszaki 

8  Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

Demilitarizálódó kisvárosok – a katonai barnamezők  
hasznosításának helyi sikerei és kudarcai



��10. évfolyam 2. szám   2016. szeptember 15. ��

alakulatok szolgáltak itt, utolsó lakója a 37. „II. Rákóczi Ferenc” Pontonos Hidászezred volt (1997-ig). A több 
mint 22 hektáros, belterületi ingatlant többek között 2009-ben próbálták meg eredménytelenül árverésen 
értékesíteni, ahol csak az árverési biztosíték elérte a 100 millió Ft-ot. Még 2012-ben is téma volt az érté-
kesítés, a csak épületből 51 ezer m2-nyi alapterületet tartalmazó ingatlan értékét az önkormányzat közel 
1,8 milliárd Ft-ra taksálta, megvásárlására nem látott esélyt. Úgy tűnik, más sem: az épületeket lassan fel-
emészti az idő. Mindeközben a laktanyában továbbra is vannak környezeti kármentesítésre szoruló részek, 
az önkormányzat pedig még a terület őrzésének költségeit is vállalhatatlannak tartaná, ami szintén nem 
egyedi probléma a hasonló települések között.

A hasznosítás (vagy annak kísérletei) sokkal tipikusabb útja volt az, amikor az önkormányzatok térítés 
nélkül jutottak az államtól ezekhez a vagyonelemekhez. Ennek a folyamatnak (amely a vonatkozó kor-
mányhatározatok miatt jól nyomon követhető, ld. Orosz É. – Pirisi G. 2014) volt némi „kijárás” jellege: 
a polgármesterek, országgyűlési képviselők lobbiztak kitartóan ezen juttatások érdekében. Összesen 53 
laktanya került így önkormányzati tulajdonba 1991 és 2007 között. Azt pontosan nem tudjuk, hogy hány 
önkormányzat lett tulajdonos ezen a körön kívül: például az ún. tabi volt szovjet laktanyát, amely való-
jában Tengőd község közigazgatási területéhez tartozik, az utóbbi kapta meg ingyenes juttatásként 1997-
ben. A kiterjedt, lakott területtől viszonylag távoli, egy erdős völgybe rejtett objektum egy részét aztán ez 
utóbbitól vásárolta meg a tabi önkormányzat 12 millió Ft-os áron, majd (vélhetően haszonnal) továbbadta 
ezt egy vállalkozónak. Különböző magánszemélyek tervei, torzsalkodásai és kudarcai után a laktanyakomp-
lexum ma is üresen pusztul. Az önkormányzatok vásárlási hajlandósága érdemben csökkent az ingyenes 
átadások hullámának tetőzése után. 

Az ingyenes vagyonátadás során az önkormányzatoknak meg kellett nevezni egy közcélt, amelynek 
érdekében kérik a vagyonelem tulajdonjogának átruházását. A legtöbb esetben ez a cél komplex, vagy 
legalábbis többkomponensű. Ha mérvadónak tekintjük az egyes tényezők említési gyakoriságát, akkor az 
ipar- és gazdaságfejlesztés, valamint a foglalkoztatáspolitika egymást lényegében átfedő céljai az esetek 
20-20%-ában, az oktatási és kulturális célok (általában ez előbbieknél jobban körülírva) az esetek 18%-ában 
fordulnak elő. A szociális célok 15%-ot, a lakáscélok 8%-ot tesznek ki. Nagyon sok esetben megjelenik a 
területfejlesztés vagy -rendezés, mint általános megjelölés. A megfogalmazásokból az is sejthető, hogy 
csak az esetek körülbelül 20%-ában álltak mögöttük egészen konkrét tervek (ilyenkor ugyanis a megfogal-
mazások is nagyon precízek). Úgy tűnik, hogy az önkormányzatok (nem számítva az egészen komplex, vagy 
éppen teljesen diffúz elképzeléssekkel rendelkezőket) mintegy fele-fele arányban terveztek gazdaságfej-
lesztési, illetve jóléti célokat megvalósítani a laktanyák bázisán. 

Más kérdés, hogy mindez mennyire sikerült. Nagyon kevés olyan esetet ismerünk ugyanis, amikor a kisvá-
rosi laktanyák városszerkezetbe történő reintegrálása teljes egészében megvalósult volna. Nagyvárosi pél-
dánk hasonlóra több is van (Budapest, Győr, Debrecen, Kecskemét is példaként állítható itt), de kisvárosi 

4. ábra: Iparterület a kiskunfélegyházai laktanyában: belül kiépített, de jobbára kihasználatlan inf-
rastruktúrával. Forrás: Pirisi G. felvétele (2014. január).
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esetekben hatványozottan működnek az előzőekben bemutatott revitalizációs akadályok. Ezzel együtt, 
számos olyan példa van, amikor a területi konverziót sikeresnek, vagy részben sikeresnek minősíthetjük 
(5. ábra).

A 85 kisvárosi laktanya közül az adatgyűjtés során 30 olyat találunk, amelynek semmilyen funkciója sincsen, 
míg 27 esetben legalább részleges, 28 esetben többé-kevésbé teljes a hasznosítás. A létrehozott funkciók 
(ábra jobb oldali oszlop) nagyjából fele gazdasági jellegű. A fennmaradó rész lakó, oktatási, kulturális és 
szociális funkciók között oszlik meg. 

5. ábra: Kisvárosi laktanyák revialtizációjának állása napjainkban. 
Forrás: A szerzők szerkesztése saját felmérés adatai alapján.

6. ábra: Félbemaradt lakásépítések (rekonstrukciók) a tolnai Hu-
szárlaktanya területén. Forrás: Pirisi G. felvétele (2016. április).

Amikor „gazdasági funkcióval ellátott 
hasznosított területre” gondolunk, ak-
kor a kép igencsak változatos. Ebben 
a körben megjelennek olyan objektu-
mok, mint az ipari parkká nyilvánított, 
de legnagyobb részben üresen álló 
zajdai komplexum Lentiben, Verpelét 
időközben teljesen elvaduló laktanyá-
ja, amit szintén iparterületté nyilvání-
tottak és várja a beharangozott befek-
tetőket. A másik végén olyan, valóban 
működő telepeket találunk, mint az 
igali egykori szovjet légvédelmi bázis-
ba betelepült élelmiszeripari cég, vagy 
Esztergom, ahol a város növekedésé-
hez (ne feledjük, a rendszerváltozás 
utáni egyik leginkább dinamikus város-
ról beszélünk) elengedhetetlen volt a belterülettől délre fekvő katonai zóna integrálása (többek között 
kereskedelmi funkció által). 

A lakófunkcióval kapcsolatos tervek szintén tipikusak voltak a kisvárosok körében. Ezek alapvetően 
azon az elméleti alapon nyugodtak, hogy ezen települések egyik legfontosabb problémája a fiatal népes-
ség megtartása, akik számára a megfelelő lakhatás biztosítása fontos feladat. Az egykori laktanyák épüle-
teinek egy része könnyen átalakítható volt erre a célra. A tapasztalatok azonban legalábbis felemásak. Ha 
az – ilyen megközelítésben részben szociálipolitikai alapon – kialakított társasházak sorsát áttekintjük (és 
szigorúan elválasztjuk őket a pusztán a terület újrahasznosításával, elsősorban a budapesti agglomeráció-
ban megvalósult magánerős lakóparkos projektektől) akkor azt látjuk, hogy sok a félbemaradt beruházás 
és a félig üres ingatlan. Ilyeneket látunk Tamásiban, Kiskunhalason, Dunaföldváron és a Dombóvár melletti 
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Kaposszekcsőn is. Ezzel az a probléma, hogy a befejezetlen projektek, rendezetlen környezet ellenér-
zéseket, bizonytalanságot teremt, csökkenti az ingatlanárakat (eleve jobbára elvágott, településperemi 
helyzetben lévő telepekről beszélünk), elősegíti a szegregációt. 

A szociális és kulturális jellegű projektek és célkitűzések összességében ritkábban valósulnak meg úgy, 
ahogy azt eredetileg tervezik, vagy különösen nem úgy, hogy az teljes egészében képes legyen új funkciót 
adni az objektumnak. A kisvárosi próbálkozások közül kiemelhető az inkább csak telephelyében kisváro-
si jellegű Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kampusza, vagy – egyértelműen pozitív, sikeres 
példaként a Menedék Alapítvány kiskunmajsai (volt szovjet ingatlanban helyet kapott) Menedékvárosa, 
amelyben családok és hajléktalanok átmeneti otthona működik. Ez a projekt is csak aránylag kis területét 
hasznosítja az egykor közel 34 hektáros területű bázisnak. Szintén részben megvalósultnak tekinthetők 
Gyöngyös korábban a kormányhatározatba is foglalt szociális és sportjellegű településfejlesztési céljai 
az egykori Táncsics Mihály laktanyával (sport- és rendezvénycsarnok, műfüves labdarúgó-pálya, lakások). 
Viszonylag jól dokumentált, és talán tipikusnak is mondható történet a jászberényi: a város belterületén 
álló, jelentős műemléki épülettel és tágas, parkosított területtel rendelkező egykori ún. Huszárlaktanya 
épületét az önkormányzat éveken keresztül próbálta közösségi célokra hasznosítani. Többek között tervez-
tek ide sportlétesítményeket, beszállítói tudásközpontot, végül alig 150 millió Ft-ért egy helyi nagyvállal-
kozás vásárolta meg azzal a céllal, hogy lakásokat alakít ki az egykori objektumban. Ugyanakkor két évvel 
az adásvétel után úgy tűnik, az ingatlanberuházás egyelőre nem valósult meg. 

A nehézségeket és a lehetőségeket egyaránt jól mutatja Tolna város esete. A település belterületének 
peremén 36 hektáros laktanyakomplexum volt (szintén lovassági, avagy huszárlaktanya, a ma is álló épüle-
tekben mind a mai napig érezhető egy letűnt kor patinája, amit még a sok évtizedes szovjet használat sem 
tudott teljesen eltörölni). A területen létrehozott projektek között van középiskola, idősek otthona, leg-
újabban tanuszoda és turisztikai központ (ún. Mag-Ház), de itt talált helyet az azóta már bezárt hipermar-
ket is. Mégis, a hatalmas kiterjedés miatt a hely inkább az elhagyatottság érzetét kelti a szemlélőben. 

Ha sikeres példát keresünk a komplex hasznosításra, akkor Marcali és Tamási helyzete kívánkozik be-
mutatásra. Marcali Németh Tamás munkája kapcsán remekül dokumentált eset (Németh T. 2011), itt a város 
két laktanyája közül az egyik a település központjában helyezkedett el. Egy korai, ROP-projekt tette lehe-

7. ábra: Tamásiban nem csak ipari és lakó, hanem rekreációs funkciók is megjelentek: a bálterem és a 
vele egy épületben lévő squash-központ a „telep” központjaként is működik.
Forrás: Pirisi G. felvétele (2016. nyár).

tővé a kármentesítést és az új városközpont kialakítását, beleértve a parkosítást és a szabadtéri színpad 
telepítését, míg a terület más részein kereskedelmi és szolgáltatási funkciók telepedtek meg. Ma ez azon 
kevés kisvárosi laktanya közé tartozik, amelyben a helyszínen járva igen bajos lenne felfedezni eredeti 
funkcióját.
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Marcali honvédségi bázis volt, Tamási azonban szovjet csapatoknak adott otthont, így átadására vi-
szonylag hamar sor került. A mintegy 15 hektáros, a település peremétől néhány száz, központjától mint-
egy kétezer méterre fekvő ingatlanon alapvetően az önkormányzat hajtott végre beruházásokat. Ennek 
eredményeképpen alakult ki a mai komplex hasznosítási profil, amelyben társasházi lakások, ipari telep-
helyek és közösségi-rekreációs célú létesítmény is megtalálható. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy még 
ezen sikeres projekt esetében is bőven vannak rendezetlen, gazos területek, félig kész épületek. Általában 
véve: a félbemaradt beruházások romjai és az ún. második generációs barnamezők jelenléte jellemző az 
egész laktanya-hasznosításra (Orosz É. – Pirisi G. 2014). Utóbbi alatt azt a jelenséget értjük, amikor egy 
már rehabilitált, új funkciót nyert terület újra barnamezővé válik. Ez elsősorban vállalkozások telephelyei 
kapcsán szokott előfordulni, de terepbejárásainkon megfigyelhető volt lakáscélú projektek kapcsán is, 
például Tolnán vagy Kaposszekcsőn.

A fenti példák sikereknek, vagy legalábbis részsikereknek tekinthetők, de teljes kudarcból, reményte-
lenségből is van bőven. Egyes esetekben a (magyar) alakulatok felszámolása óta még viszonylag rövid idő 
(legfeljebb egy évtized) telt el, az ingatlanok aránylag jó állapotban vannak és hasznosításuknak elvileg 
nem lenne különösebb akadálya (pl. Rétság, Aszód). Más objektumokat, bár őriznek, de állapotuk már 
erősen leromlott, vagy még állami tulajdonban vannak, vagy már helyi kézben (pl. Ercsi, Sárbogárd, Já-
noshalma). Ide tartozik a korábban említett Tab melletti, vagy a Marcali külső, illetve a nagyatádi, vagy a 
kiskunhalasi bázisok. Hasznosítási elképzelések persze gyakran ezekre is vannak: előbbibe korábban bör-
tönt (az egyik legkézenfekvőbb hasznosítása egy laktanyának), az utóbbiba 2016 tavaszán menekülttábort 
álmodtak.

Külön bekezdést (egyébként meg külön tanulmányt) érdemelnek az egykori légibázisok. Ezeket úgy kell 
elképzelni, mint kifutópályák (legalább 2500 méter hosszúak), gurulóutak, specializált létesítmények (pl. 
vasbeton repülőgép-fedezékek) és hozzájuk tartozó laktanyaépületek, körletek összességét.

Alapvetően, tíz ilyen található az országban, amelyek közül nagyvárosi, vagy nagyváros-pereminek te-
kinthető a debreceni, a szentkirályszabadjai (Veszprém), és a börgöndi (Székesfehérvár), illetve Budapest 
kapcsán a tököli. Valódi, állandó hasznosítása igazából a debreceni bázisnak van, itt a regionális reptéri 

8. ábra: Sármellék új terminálja és rehabilitálatlan (egyben gondozatlan) egykori legénységi épületei. 
Forrás: Pirisi G. felvétele (2014. tavasz).

funkciók fenntarthatónak tűnnek. A helyi önkormányzat eltökéltségével, befektetéseivel és sok nehézség 
árán (Kádár K. – Kozma G. 2011) jutottunk el oda 2016 júliusáig, hogy a reptér a WizzAir egyik bázisa, ahon-
nan hetente 31 járat indul 12 városba, öt légitársaság (köztük a Lufthansa) szervezésében. Sármellék Hévíz 
idegenforgalmának fontos kapuja, a német mellett erősödő orosz orientációval (Buzsik K. et al. 2015), 
de hullámzó működéssel. Az összes többi repülőtérre inkább csak koncepciók vannak, amelyek felölelik a 
polgári személy-fapados és cargo hasznosításokat, vagy ezek kombinációját. A bázisok közül Mezőkövesd 
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és Kalocsa tekinthető kisvárosinak. Előbbi sajátos helyzetű, tulajdonképpen szovjet hadműveleti tartalék 
repülőtér volt (időnként légi szállításokra használták), 3500 méteres kifutópályájáról vélhetően szovjet 
hadászati bombázók szálltak volna fel éles helyzetben, kiszolgáló létesítménye aránylag kevés van. Ma 
pályája leromlott állapotú, funkciójának megfelelő használatára csekély az esély. Kalocsa (amely Uszóddal 
osztozik a területen) sokkal perspektivikusabb. A szovjet időkben itt egy helikopter-ezred állomásozott, a 
2500 méteres kifutóhoz egy sor kiszolgáló létesítmény kapcsolódik. Ezek egy részében már ma is működik 
ipari park, magát a repteret szórványosan polgári célokra (kisgépes repülés) használják, fejlesztése azon-
ban legutóbb, a Paks II. projekthez kapcsolódóan (egy híddal összekötve) került szóba. Erre (korlátozott 
polgári forgalom fogadására) aránylag kevés beruházással alkalmas volna, de hosszú távú működését azért 
a térségben meglévő stabil kereslet hiánya igencsak megkérdőjelezi. 

Összegzés

Hacsak nem születik döntés egyszer a magyar fegyveres erők teljes leszerelésről, akkor nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy a demilitarizáció területileg releváns része lezárult Magyarországon. Vélhetően a jelenleg 
működő bázisok hosszabb távon is használatban maradnak. A legtöbb laktanya már legalább 10 éve keresi 
polgári funkcióját, tulajdonképpen alkalmas időben vagyunk arra, hogy megvonjuk valamiféle mérlegét a 
folyamatnak. 

Ez a mérleg felemás. Azt ugyebár megfelelő adatok hiányában nem tudjuk vizsgálni9, hogy a bázisok 
bezárása, a munkahelyek elvesztése milyen negatív hatásokat hagyott hátra, csak azt, hogy az ennek nyo-
mán keletkezett lehetőséggel hogyan éltek a települések. Akárhogy nézzük, nagyjából az esetek felében 
sikerült „valami hasznosat” csinálni a laktanyákkal, illetve nagyon sokszor inkább csak a területükkel. A 
mondatban a „valami” a hangsúlyos: csak ritkán sikerült a laktanyákat teljesen rehabilitálni, a település 
szövetébe integrálni és hasznos új funkciókkal feltölteni. Marcali, Esztergom, Orosháza, Mór: ezek a hely-
színek általában a funkcionális diverzifikáció példáinak is tekinthetők, amelyben a vállalkozói tőke és a 
közösségi beruházások általában egymás mellett, de egymás hatásait erősítve jelennek meg. Úgy sejtjük, 
létezik valamiféle küszöb, a rehabilitációnak egy meghatározott szintje, amely felett a folyamat önfenn-
tartóvá válik, amikor az első projektek hatása beérik, és a további befektetők (beleértve a lakást kere-
sőket) már kellően rendezettnek, vonzónak látják a környeztet a betelepüléséhez. Ezt, úgy tűnik, inkább 
több kisebb, mint egy-egy nagy, „zászlóshajó” beruházás tudja kiváltani. Ha ez nem sikerül, a rehabilitáció 
könnyen válik olyan megrekedt projektté, mint amilyet például a Dombóvár közeli Kaposszekcső esetében 
tapasztalunk, ahol a már beköltözött lakók romos épületek között élnek, és több olyan ingatlant is talá-
lunk, amelyet már el is hagytak a korábban itt megkapaszkodni próbáló befektetők. 

A sikeresség nincs szoros összefüggésben a települések általános gazdasági fejlettségével, tőkeerejével, 
találunk katonai barnamezőket dinamikus kisvárosokban (pl. Vác), ugyanakkor az esélyek a sikerre ezeken 
a településeken jobbak. A végeredmény ugyan sokban múlik a szerencsén is, mégis, talán felfoghatjuk ezt 
egyfajta indikátornak a kisvárosok szempontjából. A laktanya-hasznosítás egyfelől a szerkezetváltási-prob-
lémakörbe illeszthető, másfelől azonban felfogható a városok szempontjából reziliencia-problémaként 
is. Egyik korábbi tanulmányunkban (Pirisi G. - Trócsányi A. 2014) már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 
reziliencia kiterjesztett fogalma (Adger, W. N. 2000; Colding, J. et al. 2003; Folke, C. 2006) alkalmas a 
recens kisvárosi fejlődés némely folyamatának értelmezésére. Most sem látjuk ezt másként: a település-
fejlődés ebben a perspektívában nem annyira adottságokról, mint belső, immanens értékekről vagy azok 
korlátozottságáról szól, hanem külső tényezőkről. A kisvárosi laktanyák létrejötte és bezárása egy olyan 
hullámnak a két oldala, amelynek a kisvárosok előbb haszonélvezői, majd elszenvedői voltak anélkül, 

9  Az adathiányon kívül az is problémát jelentene egy ilyen kutatásban, hogy közvetetten a bázisbezárások hatásai nagyon nehezenAz adathiányon kívül az is problémát jelentene egy ilyen kutatásban, hogy közvetetten a bázisbezárások hatásai nagyon nehezen 
elkülöníthetők más szerkezetváltási hatásoktól
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hogy befolyásolni tudták volna lefutását. A szerepük tulajdonképpen arra szűkül, hogy sokkszerű (gyors 
döntés, néhány hónap alatt bekövetkező felszámolás) külső hatás után igyekezzenek rugalmasan és tartal-
masan, vagyis reziliensen válaszolni az újonnan támadt kihívásra. A válasz sikerességében tetten érhetjük 
a rezilienciáját, amelyben már nem csak a helyi közösség tudatos lépéseit, hanem bizonyos adottságokat 
(pl. fekvés, vállalkozás-sűrűség stb.) is beleérthetjük.

Ha ilyen szemüvegen át nézzük a kérdéskört, akkor meglehetősen sajátos következtetéseket vonhatunk 
le. A reziliens reagálás ebben az esetben azt jelentené, hogy az erőforrások újrarendezésével sikerült a 
közösség funkcionalitását a hatás előtti szintre állítani. Ha abból indulunk ki, hogy a laktanyák bezárása 
elsősorban a munkahelyek elvesztésével okozott problémát, akkor azok a közösségek jártak el helyesen, 
amelyek a felszabaduló erőforrásokat, jelen esetben az ingatlanokat, gazdasági célok irányában igyekez-
tek mozgósítani. Az kiderült az adatgyűjtésből és az egyéni esetek kvalitatív elemzéséből, hogy többnyi-
re ez volt az elsődleges szándék. A problémát az jelentette és jelenti, hogy a kérdéses erőforrás értéke 
csekély. Eleve meglehetősen erősnek látszik az összefüggés, amely a barnamező-hasznosítás sikeressége 
(legalábbis fontossága), valamint a népsűrűség és a gazdasági teljesítmény között fennáll (Dannert É. 
2016). A kisvárosokban sem a népesség, sem a gazdasági teljesítmény koncentrációja nem indokolja, hogy 
különösebb kereslet lépjen fel a terület, mint erőforrás iránt. Voltaképpen, a laktanyák megszerzése, és 
az ehhez szükséges befektetés olyan nehezen likvidálható vagyonhoz juttatta az önkormányzatokat, ame-
lyet végül csak igen nagy nehézségekkel (ha egyáltalán) voltak képesek gazdaság- vagy településfejlesztési 
célok szolgálatába állítani. 

Itt előkerül egy sajátosan hazai aspektus is. A kihívásra adott kisvárosi válaszok kapcsán központi he-
lyet foglal el az a tény, hogy a siker és kudarc közötti választóvonalat jelentheti, hogy a település hogyan 
fér hozzá a magasabb szinten elosztott forrásokhoz. Már a laktanyák átruházásánál is szükség volt erre a 
„képességre”, és sok esetben utána is: nem is annyira a pályázaton elnyerhető források lehívásánál (ott is, 
mondjuk egy regionális tervezési folyamatban annak elérésére, hogy megfelelő kiírások szülessenek), ha-
nem bizonyos közfunkciók (rendőrség, katasztrófavédelmi őrs, oktatási intézmények stb.) telepítésénél.

A kisvárosok tehát ritkán tudtak ellenállni a csábításnak, amit az üresen álló laktanyák jelentettek. 
A hasznosítás nagyon kevés esettől eltekintve nem volt problémamentes, számos rögtönzésszerű elemet 
tartalmazott, és csak elszórtan valósult meg teljesen. Látványukat tekintve az egykori laktanyák ma is 
sokszor jellegzetes elemei a kisvárosi látképnek. Kerítésük sokszor már hiányos, területükön bálvány- és 
akácfák tucatjai nőnek, sokszor az egykori épületek lapos tetejét koronázva. Más épületeket felújítottak 
és néhány, könnyűszerkezetű üzemcsarnok is változatosabbá teszi az egyébként meglehetősen komor lát-
képet. Akármennyire is a hidegháborút jelképezték, sokak számára mai napig fontos mementóként marad-
tak fent. 
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A Debrecen Airport honlapja - http://www.debrecenairport.com/ (letöltve: 2016. július 
22.)
Fényképalbum az egykori Ercsi laktanyáról: https://www.facebook.com/KihaltLaktanyak/
photos/?tab=album��album_id=911740828920342
MH Szárazföldi Parancsnokság https://hu.wikipedia.org/wiki/MH_Szárazföldi_Parancsnok-
ság – (A Rubin-hadrend kapcsán, letöltve: 2016. július 20.)
Megoldatlan probléma az ercsi laktanya ügye http://feol.hu/ercsi/karmentesiteni-kell-
1772361 (letöltve: 2016. augusztus 29.)
Menedék Alapítvány – Kiskunmajsa Menedékváros: http://www.menedekalapitvany.hu/szol-
galati-terulet/kiskunmajsa-menedekvaros (letöltve: 2016. július 22.)
Repülőtérhez juthat Paks az új Duna-híddal http://magyaridok.hu/gazdasag/repuloterhez-
juthat-paks-az-uj-hiddal-56096/ (letöltve: 2016. július 23.)
Új mentébe öltözik a huszárlaktanya - http://tutihir.hu/index.php?option=com_content��
view=article��id=24872:megujul-a-huszarlaktanya��catid=71:itthon��Itemid=100 (letöltve: 
2016. július 22.)

A szerzők a téma iránt érdeklődő olvasóknak további tájékozódásra figyelmébe ajánlják az alábbi 
blogokat és csoportokat:

Falanszter blog - http://falanszter.blog.hu/
Kamera Által: Benedek Levente blogja - http://kameraaltal.blog.hu/ 
„Kihalt Laktanyák” Facebook-közösség: https://www.facebook.com/KihaltLaktanyak/
?fref=ts
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(elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár oldalán - http://www.njt.hu/)
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• 1024/1997. (II. 21.) Korm. határozat az egyes volt szovjet és nem értékesíthető ingatlanok térí-
tésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
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egyes eredménytelenül pályáztatott ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2043/2001. (II. 28.) Korm. határozat egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2126/2001. (V. 30.) Korm. határozat egyes kincstári tulajdonba tartozó ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba adásáról

• 2252/2001. (IX. 12.) Korm. határozat egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2327/2001. (XI. 16.) Korm. határozat  egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
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• 2109/2002. (IV. 12.) Korm. határozat egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2327/2001. (XI. 16.) Korm. 
határozat módosításáról

• 2240/2002. (VIII. 9.) Korm. határozat egyes honvédelmi célra feleslegessé vált, állami tulajdonú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2308/2002. (X. 10.) Korm. határozat  az egyes honvédelmi célra feleslegessé vált, állami tulajdo-
nú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2317/2002. (X. 17.) Korm. határozat egyes honvédelmi célra feleslegessé vált, állami tulajdonú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2170/2003. (VII. 29.) Korm. határozat egyes, honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2171/2003. (VII. 29.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2127/2004. (VI. 7.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2308/2004. (XII. 8.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2134/2005. (VII. 8.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2208/2005. (X. 5.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2300/2005. (XII. 23.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2033/2006. (III. 7.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes tulaj-
donba adásáról helyi önkormányzatok, illetve kistérségi társulás részére

• 2049/2006. (III. 14.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2068/2006. (IV. 4.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2159/2006. (IX. 15.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2015/2007. (II. 6.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2106/2007. (VI. 13.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2168/2007. (IX. 24.) Korm. határozat egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról

• 2245/2007. (XII. 23.) Korm. határozat egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról
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