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Köszöntő

Bevallom, szomorúan néztem nyári út-
jaimból hazatérve az egyre fogyatkozó 
pécsi magasházat. Némi jóindulattal 
egykorúak vagyunk, gyerekként láttam 
teljes pompájában, emlékszem pánik-
szerű kiürítésére és az utána beütő 
nihilre, az elvetélt tervek és bizony-
talan találgatások sorára. Elhagyottan 
is része volt a városnak, nem csak a 
látképnek (skyline, ugyebár…), hanem 
a legendának, a „pécsiségnek”. Rop-
pant hálás téma volt, ha külföldön az 
ember valami érdekeset akart mesélni 
a városról, akkor a kötelező panelek 
(ld. még kétezeréves, világörökség, 
stb.) után hamar el lehetett sütni ezt 
a patront, és mindig sikert aratott Eu-
rópa legnagyobb galambdúcának tör-
ténete. 

Persze, fel lehet fogni úgy (logikusan), 
hogy eltűnik egy szégyenfolt, megszű-

A bontás alatt álló pécsi magasház 2016. július 27-én. 
Forrás: Trócsányi András felvétele

nik egy imázs-romboló elem. Mégis, a geográfus-énemben is van némi disszonáns érzés. Ez ugyanis a ma-
gasházban a pécsi modernizáció „nagy ugrás”-ának egy elvetélt kísérletét látja. A szocialista urbanizáció 
egy magasabb fejlődési pályára állította a várost (ld. még „Nagyváros születik”, Tüskés Tibortól), ennek 
egyik koronaékszereként készült el a magasház, minden, a korra jellemző ellentmondással. Kudarcának 
oka ugyan műszaki jellegű, de az eredménytelen kísérletek, amik utána jöttek, már a város energiáinak 
lanyhulását is jelzik. Pécs talán nem viseli a bukásnak olyan bélyegét, mint némely klasszikus iparváros, de 
megjelenik benne a zsugorodó városok számos jegye és küzd azok problémáival. Belátható időn belül nem 
lesz az a nagyváros, aminek egykor újkori tervezői álmodták – meg kell tanulnia kisebbnek lenni.

Ennyi személyes ambíció volt tehát abban, hogy „legyen” egy magasházas cikk a „TerInno”-ban, és öröm-
mel csaptunk le Katona Dzsenifer kutatására, amelyből témavezetője, Tésits Róbert segítségével formáló-
dott egy tanulmány (ha bárki másnak lenne ilyen ambíciója, ne habozzon elküldeni…). 

Második írásunk – talán mondhatni, hogy megszokott módon – egy izgalmas határterületre visz. Úgy alakul, 
hogy egyre több turizmussal foglalkozó kolléga tisztel meg minket írásaival, ezúttal Kovács Tibor és Kozák 
Anita tanulmánya a fogyatékkal élők turizmusával foglalkozik – önmagában a témafelvetés is talán újdon-
ságnak hat, geográfus körökben mindenképpen. 

Végezetül visszatérünk egyik gyakori témánkhoz, és egy barnamezős problémát feszegetünk: az apropót 
az egykori laktanyák hasznosítása jelenti, amely számos hazai kisváros megoldatlan problémája. Dannert 
Éva és e sorok jegyzőjének munkája reményeink szerint hasznosan egészíti ki a katonai területek utóhasz-
nosítása témájában született alig néhány hazai írást. Továbbra is várjuk a folyóirat témájába illeszkedő 
kéziratokat, amelyeket a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre kérünk beküldeni.

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kíván mindenkinek:

a főszerkesztő

mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu


�

Absztrakt

A tanulmány szekunder és primer forrásokra, valamint kvalitatív vizsgálatokra támaszkodva értékeli a 
funkcióját vesztett pécsi magasházzal kapcsolatban felmerült hasznosítási lehetőségek pozitív és negatív 
hatásait, valamint a környéken élők területhasznosításról alkotott véleményében megjelenő differenciáló 
faktorokat.  Célja továbbá a terület közlekedési kapcsolatrendszerének értékelése, hiszen a tömegközle-
kedési és parkolási probléma egy exponált fejlesztésű övezetben az egyik legfontosabb műszaki kérdés, és 
nem utolsósorban az élhető környezet biztosításának feltétele is. A bontással érintett telek a szabályozási 
tervek szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, így azon építkezés nem lehetséges. A térrendezés 
egyértelműen a parkosítás irányába mutat: a rekreációs, illetve zöld területek szükségességét a környéken 
élők megerősítik.

Bevezetés

A szocializmus meghatározó nyomot hagyott hazánk gazdaságában, az erőltetett iparosítás, majd a gazda-
sági szerkezetváltás többek között azt is eredményezte, hogy országszerte megjelentek rozsdaövezetek, 
kiüresedett, funkcióját vesztett épületek és telkek. A jelen írás esetében a lakók végleges kiköltözése 
 – bár egybeesik a rendszerváltás időszakával – a posztszocialista leépüléstől ugyan független, de politikai, 
ideológiai szempontból érdekes párhuzam vonható a rendszer összeomlása és a ház kiürítése között. Az 
elhagyatott területek Pécsett főként ipari jellegűek, a magasház viszont speciális eset. Mérete és komp-
lexitása kiemelkedő volt a pécsiek számára, mára viszont magassága és építési technológiája is – amely a 
korszakban szintén új volt – oka a problémáknak.

Első ránézésre a magasház teljesen beleillik a szocialista ideálba. A városrészen belül központi terület-
re tervezték, és funkcióiban is ki tudta szolgálni a környéken élők számos igényét. Városképi szempontból 
kiemelkedő, a maga 79,8 méteres magasságával (az eredeti tervek szerinti műszaki leírásban ez szerepel, 
de 83–84 méter a médiában található más forrásokban), illetve 13119,57 m2 területével. A telek nagysága 
és a ház alapterülete csekély, de magassága miatt mégis hatalmas belső tér áll rendelkezésre. Különleges-
ségét a korban új építészeti technológia, az IMS adja. A kezdeti lelkesedés és sikerek után azonban hamar 
megmutatkoztak a problémák, amelyeknek kivizsgálása során fény derült arra, hogy a tervezés, kivite-
lezés, és üzemeletetés nem rendelkezett elég előismerettel ahhoz, hogy a jelentkező viszontagságokat 
megelőzze, kiküszöbölje. A beruházás költségeit minimálisra csökkentették, így lehetőséget sem hagyva a 
hibáknak, károknak, javításoknak, amelyek felmerülhetnek egy építkezés során. Az IMS egyébként is újítás-
nak számított az építészetben, így Magyarországon és Európában is kevesen rendelkeztek megfelelő előis-
meretekkel, tapasztalatokkal. A magasház esetében sok, kisebb komplikáció is adódott, például beázások, 
vagy a nyílászárók cseréjének igénye, rövid időn belül. A legmeghatározóbb mindezek közül azonban a 

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

Katona Dzsenifer - Tésits Róbert

A pécsi magasház revitalizációjának kudarcai és a 
területhasznosítás jövőbeni lehetőségei



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

A pécsi magasház revitalizációjának kudarcai és a 
területhasznosítás jövőbeni lehetőségei

tartószerkezet korróziója volt, amely éppen az elemek közti feszítőerő csökkenésével járt. E nélkül a ház 
földrengésbiztossága sem helytálló, elveszti stabilitását, lakhatóságát.

A probléma gyökerei megkérdőjelezik a továbbiakban történő bármilyen felújítást, vagy átalakítást. 
Tapasztalat és tőke nélkül egyik sem volt megoldható, sem az épület fénykorában, sem a hanyatlása so-
rán. A belső szerkezet komplexitása szintén okozója annak, hogy kötött az újratervezés, hiszen az eredeti 
födémmagasságok nem változtathatóak meg, így a mai előírásoknak kevésbé felelnének meg bizonyos 
rendeltetések esetén. A nem megfelelő elvek alapján történő beruházás, vagyis a befektetések költségé-
nek minimalizálása, az ismeretek hiányossága, és a rendszerváltás új gazdasági körülményei olyan lejtőn 
indították el az épület sorsát, amelyből sajnos nem sikerült kilábalnia.

A negyed évszázada üresen álló épület és a környék helyreállításának gondolata rengeteg formában 
előkerült az évtizedek során, azonban végül semmi sem történt. A fenntarthatóság szempontjait tekintve 
a ház sorsa mára megpecsételődött, a bontása lassan befejeződik. A ház múltjának és jelenének vizsgálata 
tehát azért releváns, mert végleg eltűnik a szigeti városrész központjából, ezzel egy új korszak kezdetét 
is jelentheti. A folyamat, amely idáig vezetett, az építéstől a bontásig, érdekes eredményekkel szolgálhat. 
Feltárva a teljes problémakört, átláthatóvá válnak a jelenlegi körülmények, állapotok.

Szakirodalmi előzmények

Az elhagyatott területek revitalizációját napjainkban és a múltban is erősen befolyásolták az általános 
gazdasági és pénzviszonyok, a politikai hatalmak ideológiája és szabályai (Tóthné Szita K. 2010). Ezen 
tényezők változása kihat a város struktúrájára, társadalmára, egész létére. Az elhagyatott, kiüresedett 
telkek többnyire ipari és katonai jellegűek, igazodva a körülöttük zajló átalakulásokhoz. 

Fontos körülményként megemlíthetőek a szocialista városok területrendezési és fejlesztési elvei, hi-
szen a magasház is ebben a korszakban épült, és a Szigeti városrész formális és funkcionális átalakulása is 
ehhez kötető. Az állam kizárólagos irányítója és kivitelezője volt az országban történő beruházásoknak, 
így a kiválasztott területek az előírásoknak megfelelően fejlődtek. A szocialista rendszerben az iparosodás 
ütemétől elmaradt a városodás, az infrastruktúrában kialakult hiány jellemezte országunkat. Mivel az in-
gatlanpiac nem működött, ezért az építkezések és a térrel való gazdálkodás teljesen eltért a napjainkban 
megszokottól (Kádár K. 2013). A fenntarthatóság és a területgazdaságosság nem szerepelt a tervek között, 
sőt, a lakossági infrastrukturális beruházások kapták a legkevesebb figyelmet (Barta Gy. 2014). A fő prio-
ritás az ipar megerősítése, termelékenységének fokozása, azon belül is a nehéziparé, továbbá a hadiipari 
fejlesztések előtérbe helyezése a kisebb, civil szférával kapcsolatos befektetésekkel szemben (Kornai J. 
1993 in: Barta Gy. 2014). A lakáspolitikát is a főbb hatalmi eszméknek rendelték alá, a lakhatást inkább 
szociális problémaként kezelték. A lakosság szegregálódásának kiküszöbölése, és a különböző társadalmi 
rétegek homogenizálása volt a cél, amelyeket az ekkoriban ipari technológiával épült, egyszerű struktúrájú 
és kinézetű lakótelepek építésével oldottak meg. Ez a korszak számos problémát hagyott maga után, ilyen 
a helyi önkormányzat elsorvadása, az alulfinanszírozott lakásgazdaság, és a régebbi, történelmi városré-
szek elhanyagolása (Kovács T. 2012). A korszak szakirodalma az említett szempontokat tartja fontosnak, 
ezért az elhagyatott területek revitalizációjának kérdése nem releváns.

A rendszerváltás után a gazdasági, társadalmi, politikai helyzet egyaránt jelentős átalakuláson ment 
keresztül, amely természetesen kihatott a területfejlesztésre is. Az újfajta neoliberális szemlélet elterje-
dése, a gazdasági átalakulás által létrejövő dezindusztrializáció és tercializáció, a társadalmi differenci-
álódás és az állam szerepének jelentős csökkenése teljesen átrendezte a viszonyokat országunkban, és a 
kelet-európai blokk országaiban is (Ulrike Sailer-Fliege 1998; Trócsányi A. 2008) Az 1996. évi XXI. törvény 
fektette le a korszerű magyar területpolitika alapjait, amely a hátrányos helyzetbe került térségek fejlesz-
tését, felzárkóztatását szorgalmazta. A XX. század végére széles körben elterjedt az elhagyatott területek 
politikája, az Európai Uniós elvekben pedig az 1990-es évek végén mutatkozott meg markánsan (Varjú 
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V. 2008; Kádár K. 2013). Megjelentek olyan hosszú távú tervezetek (Országos Fejlesztéspolitikai koncep-
ció - OFK), amelyek a versenyképesség növelését, a foglalkoztatottság bővítését, általános műveltségi, 
tudásbeli színvonal emelkedést célozták meg (Kovács T. 2012). A fejlődési igények és a valóság sokszor a 
mai napig nem összeegyeztethető, ezért a használaton kívüli területek felzárkóztatása számos akadályba 
ütközhet. A rendszerváltást követő időszakban azonban az elhagyatott területek nem voltak kellően von-
zóak a frissen érkező befektetők számára, mivel egy ilyen terület igénybevétele több problémával járt, 
mint a zöldmezős beruházások. Az elégtelen infrastruktúra, a rendezetlen tulajdonviszonyok, a bontás, a 
felújítás, a környezeti kármentesítés lehetőségeinek felmerülése taszította a vállalkozókat. Helyette nép-
szerűbb volt a kisebb kockázattal és költségekkel járó zöldmezős befektetést választani (Varjú V. 2008). 
Tehát az ehhez hasonló, inkább profitorientált és megrekedt gondolkodásmód, a konkurenciaharcok sok 
esetben jellemzőbbek, mint a kooperációs hajlandóság, a fenntarthatóság, az innovációk kutatása és be-
építése a tervezetekbe. Nem elhanyagolható szempont a népesség 1981 óta tartó folyamatos csökkenése 
sem. A területi stratégiákban és fejlesztéspolitikában nélkülözhetetlen ennek figyelembe vétele, hiszen 
a folyamatos növekedés ábrándja nem fenntartható, amint azt akár a hosszabb távú tervezetek is rögzí-
tették. További releváns szempont a technikai fejlődéssel járó automatizáció, amely által nélkülözhetővé 
válik az emberi munkaerő. A virtuális terek tágulásával pedig a fizikai terek visszaszorulása, a valós terek 
deformációja figyelhető meg (Kovács T. 2012).

Az említett átalakulási folyamatok elcsendesedésével a városfejlesztési politikában is megjelentek azok 
az elvek, amelyek már rugalmasabban kezelik a városok népességének, területi-gazdasági struktúrájának 
változásait, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve. A népesség csökkenésével kialakuló zsugo-
rodó városok elhagyatottá vált területei nem csak a gazdasági, társadalmi helyzetből adódó térhasználati 
krízist jelentik, hanem egy általánosabb válság tükörképei is. Az ilyen területek fekete foltok a település 
imázsán, a sikertelenség látszatát keltik (Pirisi G. – Sókuti Zs. 2013). Az omladozó falak, az amortizálódó 
épített környezet hatásait vizsgálja J. Q. Wilson és G. L. Kelling (1982). Munkájuk során a térségben meg-
induló spirális folyamatról számolnak be, amely az adott területen növeli a munkanélküliséget, a terület 
további elhagyásának kényszerét, és a bűnözés, a közösségi rend felbomlását (Hegyi-Kéri Á. 2013). Tehát 
a fenntartható város létrehozásához olyan tervek szükségesek, amelyek megerősítik a funkciókat, a lakók 
kötődését a térséghez, ezáltal csökkentve a migrációs kényszert. Olyan rendszerezett újításokat kell vé-
gezni, amelyek ösztönzik a további beruházásokat (Kapos ITK Kht.). A célzott terület fejlesztésének le-
hetőségét meghatározza a korábban betöltött funkció, az elhelyezkedés, az állapot, a tulajdonviszonyok, 
ezekhez pedig kapcsolódhatnak az eltérő érdekek, a tárgyalások, amelyek végül az ügy elévülését, az 
érdeklődés elvesztését eredményezhetik (Tóthné Szita K. 2010). A sikeres revitalizáció során a befektetés 
megtérül, az adóbevételek, az új gazdasági és kereskedelmi funkciók által. A revitalizáció napjainkban egy 
komplex folyamat, egyenrangúként tekint a környezeti, társadalmi, és gazdasági aspektusokra, a legtöbb 
hasznot kihozva ezekből (Hegyi-Kéri Á. 2013). 

A fizikai távolságot, az adminisztratív és jogi határokat manapság háttérbe szorítja a „puha” tényezők 
fontosságának hangsúlyozása. A társadalmi, gazdasági, tudományos kapcsolatok és hálózatok sűrűsége, mi-
nősége és dinamizmusa a sikeresség kulcsa. A kreativitás, a megújulás képessége és az új tudás létrehozása 
kiemelkedő lehet a jövőbeni fejlesztési tervekben és kivitelezésben. A felújított terek és a szép környezet 
kiindulópontja a további fejlődésnek, önmagában nem elegendő. A kultúra és a kulturális örökségek fe-
lülkerekednek a tárgyias javakon, és a pénzben mérhető gazdasági eszközökön (Miszlivetz F. – Márkus E. 
2012). A napjainkban jelenlévő változatos igények, rugalmas feladatkezelés és a sok lábon álló tervezés 
összhangja alapján lehet fenntarthatóvá tenni egy adott térséget. Az említett nézőpontok szerint a lehető 
legtöbb szemszögből kell megközelíteni a magasház esetét is, felelevenítve az elmúlt évek problémáit és 
elképzeléseit. 

A pécsi magasház revitalizációjának kudarcai és a 
területhasznosítás jövőbeni lehetőségei
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Célkitűzések

A jelen írás célja a pécsi magasház helyzetének átfogó vizsgálata a revitalizációs kísérletek, tervek segít-
ségével, természetesen az elhagyatott területek fejlesztési szempontjait figyelembe véve. A vizsgálat az 
épület funkcióval való ellátásának feltételezéséből indul ki, rámutatva azokra a problémákra és akadá-
lyokra, amelyek a ház valódi életre keltését megakadályozták. Ezen szempontok közé tartozik a gazdasági, 
amely során a felújítások, térrendezések és egyéb költségek mértéke tárul fel. A következő szempont a 
társadalmi, amely a városrész lakóinak helyzetét ábrázolja. Végül a környezet olyan változásainak vizsgá-
lata, amelyek a ház sorsával kölcsönhatásban vannak. 

További célja az írásnak, hogy az épület és környékének elemzésével rávilágítson a fenntarthatóság 
hiányára, a végleges funkcióvesztésre, a hasznosíthatatlanságra, elsősorban az alábbi területeket számba 
véve. A magasház szerkezetének, építési technológiájának áttekintése szükséges ahhoz, hogy rámutassunk 
a tervezés és a kivitelezés hiányosságaira. A vizsgálat során feltárultak azok az ok-okozati összefüggések, 
amelyek számos problémát eredményezhettek a múltban, ezáltal hatással vannak a napjainkban kialakult 
helyzetre. A belső szerkezet komplexitása is oka annak, hogy kötött az újratervezés, hiszen az eredeti 
födémmagasságok nem változtathatóak meg, így a mai előírásoknak kevésbé felelnének meg bizonyos 
rendeltetések esetén. 

További célja a vizsgálatnak, hogy a hosszú éveken át tartó stagnálás, a tulajdonoscserék, szervezési 
és pénzügyi problémák rövid bemutatásával feltárja a revitalizáció elmaradásának okait. E célkitűzést 
segítette az egykor tervezett rendeltetések hatásának vizsgálata, a gazdasági és társadalmi hatások de-
monstrálása, továbbá a feltételezett revitalizáció költségeinek becslése. A környezet átalakulásának, az 
új centrumok-periférák kialakulásának bemutatása mellett fontosnak tartottuk az utak kihasználtságának 
vizsgálatát, a környékbeli tömegközlekedési eszközök leterheltségének elemzését, mivel a közlekedési, 
tömegközlekedési és parkolási probléma egy exponált fejlesztésű övezetben az egyik legfontosabb műszaki 
kérdés, és nem utolsósorban az élhető környezet biztosításának feltétele is. Végül célként fogalmazódott 
meg a vizsgált területen élők magasházzal kapcsolatos véleményének elemzése. 

Kutatási módszerek

A vizsgálat kezdetén szakirodalmi másodelemzés készült el, amely során az elhagyott, és/vagy barname-
zős területek revitalizációja került előtérbe. Ezen irodalmak feldolgozásával a kutatási szempontok listája 
kibővült, illetve bővebb ismeretekkel szolgált az adott tudományágban. A városfejlesztéssel kapcsolatos 
szakirodalmaknak ugyanakkor kiemelendő szerepük van a nem csak egy-egy épületre érvényes felújítási, 
tereprendezési eljárások megismerésében. A szakirodalmak témája összhangban állt a tervezett fejezetek 
tematikájával, mint például az egyes területek funkcióváltása, a gazdasági szerkezetváltás, a költség-ha-
szon vizsgálat, vagy a fenntarthatóság. Emellett Pécs területfejlesztésének irodalma, illetve a szocialista 
építészet alapvető formai világa is bemutatásra került. 

A statisztikai másodelemzés során elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal Pécs belső tagozódásával 
foglalkozó, 2003-ban készített – a témakörben máig legfrissebb – adatbázisa került elemzésre. Az adatok 
közül jelen esetben azonban csak a vizsgált terület lakosságszáma, a lakások mennyisége és típusai voltak 
szükségesek. Ezen adatok feltüntetése a környék jellemzéséül szolgált kiindulópontként a további analízis 
elkészítéséhez. Ezen adatsort a Baranya Megyei Önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. 

A magasház szerkezeti elemzéséhez szükséges alaptérkép és a hozzá kapcsolódó eredeti műszaki leírás 
szintén az önkormányzat tulajdona, felhasználására az engedélyt megkaptuk. A Pécsi Tudományegyetem 
kollégiumainak általános helyzetéről, a kollégiumi igénylések számáról és térbeli elhelyezkedéséről szóló 
adatok és információk a PTE EHÖK-hivatalának birtokában álltak, ezekről kérésre írásbeli nyilatkozatban 
számoltak be.
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A közlekedési szokások felméréséhez a Tüke Busz Zrt. honlapján található információk kerültek fel-
használásra a járatok számáról, és vonalairól. A buszok fenntartásához szükséges minimális költségek ös-
szegéről, illetve a parkolók létrehozása által igényelt alapterület szabványairól szintén a Baranyai Megyei 
Önkormányzat adott felvilágosítást. A Megyeri házhoz kapcsolódó ismeretanyag az épület honlapján talál-
ható adatok tanulmányozása által került feldolgozásra.

A primer kutatásokat, a térképek elkészítéséhez szükséges felméréseket a vizsgált terület bejárása 
segítette. Ebbe beletartozik az intézmények, szolgáltatások számának és térbeli elhelyezkedésének rög-
zítése, a környék közlekedési szokásainak és tendenciáinak vizsgálata. A kérdőívek felépítése az alábbi 
struktúrát követte: az első kérdéscsoportban a magasház és a környéken élők érzelmi attitűdjének felderí-
tése volt a cél, ezt követően az épület bontásához kapcsolódó kérdések következtek, majd a harmadik rész 
a környék közlekedésével és szolgáltatásaival foglalkozott. A kérdőívek kitöltése a környéken élők segít-
ségével történt, az épületek és a lakások véletlenszerűen lettek kiválasztva. A magasháztól való távolság 
differenciáló tényezőként való figyelembe vétele miatt a kérdőívek kitöltetése a közvetlen magterülettől 
kifelé haladva történt. Összességében 145 személy adott választ a kérdésekre. A válaszadók között négy 
korcsoportot különítettünk el. A legtöbb válaszadó 21–40 év közötti, illetve 60 év feletti volt (37%, 40%). 
Ezen eredményekből arra következtethetünk, hogy a területen – az albérlő egyetemisták mellett – főleg 
olyan hatvan év felettiek laknak, akik a lakások első, vagy második generációs tulajdonosai lehetnek. A 
megkérdezettek családi állapota arányosan oszlik el, az idősebbeket illetően növekszik az özvegyek, vagy 
elváltak száma, a fiatalabb korosztályban pedig az egyedülállók vannak többen. A környéken élők iskolai 
végzettsége hasonlóan jellemezhető: legtöbbjük szakközépiskolai, vagy felsőfokú végzettséggel rendelke-
zik (30%, 30%). Jövedelmi helyzetük elemzésével a fogyasztás minőségének és mennyiségének korlátai is 
kutathatóvá válnak. A környéken élők 87%-a 60–200 000 Ft közötti keresettel, juttatással rendelkezik. A 
magasházzal kapcsolatos információk egy része a PMJV PH Városüzemeltetési Főosztály vezetőjétől szár-
mazik, aki több alkalommal is interjúalanyként adott választ az aktuálisan felmerülő kérdésekre. Az ada-
tok megjelenítése, a kutatás eredményeinek illusztrálása ArcGIS program segítségével történt. 

Eredmények

Funkcióváltási tervek, revitalizációs kudarcok

Az elmúlt negyed évszázadban – amíg a ház üresen állt – a tulajdonviszonyok is befolyásolták az adott 
felújítási tervezeteket. A tulajdonosok profiljuknak megfelelően alakították volna át az épületet, amely 
egyik esetben sem az eredeti rendeltetés lett volna. A két szempont együttes vizsgálata mutatja meg a 
felújítások sikertelenségének további okait. A magasház a szocialista rendszerben állami beruházás kere-
tein belül épült, majd a mai önkormányzatok elődje, a városi tanács végrehajtó bizottsága kezelte (Magay 
M. ex verb. 2016). A rendszerváltás gazdaságilag és társadalmilag is érzékeny időszaka egybeesett a lakók 
végleges kiköltöztetésével. A lakosság és a ház sorsa is ismeretlen szituációk sokaságával került szembe. Az 
épület esetében az elmúlt 25 év alatt nagyon lassan történtek az események, az első komolyabb változásra 
is 2003-ig kellett várni, amikor megerősítették a szerkezetet, ezáltal újra biztonságossá és hivatalosan lak-
hatóvá téve azt. Újabb egy év elteltével a magasház osztrák tulajdonoshoz került, és olyan tervek láttak 
napvilágot, amelyekben a ház egyetemi kollégiummá alakulhatott volna át. 2007-ben, az előbbiek elvetése 
után egy spanyol cég kezébe került az épület, amelynek tervei nagy visszhangot váltottak ki a médiában 
és a köztudatban egyaránt.

A tulajdonviszonyok tehát alapvető szerepet játszottak az ingatlan későbbi lehetséges hasznosításá-
ban. Az elhúzódó jogi bonyodalmak és egyéb, a politikai helyzetből adódó problémák kibogozása hosszas 
feldolgozást igényelne, ráadásul a média által közölt információk pontatlanok. A jelen vizsgálat céljai 
közé nem is tartozik a politikai és adminisztratív oldalról való vizsgálódás, ezért inkább a ház szerkezeti 
adottságaiból kiindulva a funkciók és a környezet szerepének elemzése, illetve kutatása szolgálhat ered-
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ménnyel. A ház szerkezete az újonnan tervezett irodaházi, vagy kollégiumi rendeltetést is befolyásolta. A 
speciális építési technológiával készült épület egyik meghatározó problémája – ahogy az előző fejezetben 
olvasható – az, hogy a ház elemei nem távolíthatóak el, vagy nem rugalmasan átalakíthatóak.

A magasház a városon belül olyan központi területen helyezkedik el, amely évről-évre megkövetelte a 
revitalizációt. A felmerülő tervek alapján kereslet mutatkozott egy olyan helyszínre, amely a megszokott 
lakótelepi környezetet kiemeli, és fellendíti a városrész gazdaságát, társadalmi és kulturális életét. A lé-
tező csomópont újraélesztésére gondolva a legegyszerűbb a lakóházi funkció lett volna, hiszen alapvetően 
is erre tervezték, de ez csak a ház renoválását, rekonstrukcióját jelentené. Továbbá irodaházként, vagy 
intézmények székhelyeként lett volna helytálló az épület, amely egyben ténylegesen hozzájárult volna az 
adott terület aktivizálásához. A fentiektől eltérő, (inkább egyetemi, vagy turisztikai) szempontból lehetett 
volna értékes a kollégiumi, vagy a szálláshely funkció. Megemlíthető továbbá a szolgáltató központi funk-
ció, például kisebb vállalkozások székhelye, vagy valamilyen ipari tevékenység általi felhasználás.

Ezen rendeltetések elemzésével kapcsolatban több probléma is felmerül, amelyek miatt a fenti revita-
lizáció-elmélet meghiúsul, illetve a valós tervezetek hibáira is fény derül. Az alapvető és kikerülhetetlen 
nehézség a finanszírozási lehetőségekben rejlik, bármilyen átalakításról, vagy akár bontásról lenne szó. Az 
eddig felmerült renoválási tervek mindegyikében milliárdos összegek szerepeltek, amelyet a város önkor-
mányzatának, az államnak és magánbefektetőknek kellett volna finanszírozni. 

A lakófunkció megtartása, mint korábbi lehetőség

Az ingatlan lakóházként való használatához is 400 000 forint/m2 feletti összegekkel számoltak a szakértők 
(Magay M. ex verb. 2016). A területen a lakásviszonyok merőben eltérőek. A Szigeti városrész és a ma-
gasházhoz közeli Rókusdomb adatait felhasználva kaphatunk képet a lakásviszonyokról, és a környéken 
élőkről (KSH 2003). A két érintett területen összesen 7738 lakóház és lakás található, amelyeknek a több-
sége 50–70 m2 területű, kétszobás és összkomfortos. A Rókusdombon épült lakások többnyire az 1970-es 
években épültek, amíg a Szigeti városrész házai egy évtizeddel korábban. Az ingatlanok uralkodóan ter-
mészetes személyek által lakottak. Mivel a vizsgált terület határos a belvárossal, és az egyetemi funkciók 
is itt kapnak helyet, ezért népszerű, kedvelt célterülete a lakáskeresőknek. Átlagosan 7–9 millió forintért 
lehet hozzájutni a fent említett lakástípusokhoz, tehát a magasház lakásárai kiugróan magasak lennének, 
így a környék ingatlanpiacára is hatást gyakorolnának. A 39,64 m2 alapterületű lakás ára 15 856 000 forint 
lenne – minimális – 400 000 Ft/m2 áron számolva, bútorozatlanul. Ezen a területen megfigyelhető továbbá, 
hogy az egyetem közelsége miatt sok az albérletbe kiadott lakás. A magasház renoválása többféle hatással 
lehetett volna a környezetére (1. táblázat). Az albérletek szempontjából nézve vagy csökkenne az ilyen 
lakásban lakók száma, és többen költöznének az új, de drágább helyszínre, vagy a felújított egység lenne 
kihasználatlan az anyagi erőforrások hiánya miatt. Felmerül tehát a környékbeli lakóházak felértékelődé-
sének, vagy éppen elértéktelenedésének kérdése. A barnamezős területek revitalizációjával kapcsolatban 
az Egyesült Államokban és Kanadában 2,5 km-es körzetben 10%-kal emelkedtek a lakóingatlanok értékei, 
illetve növekedtek az épületekkel kapcsolatos adók mértékei is (Hegyi-Kéri Á. 2013). 

1. táblázat: A lehetséges funkciók hatásai. Forrás: a szerzők összeállítása

Pozitív hatások Negatív hatások

• A környék ingatlanárainak felértékelődése
• Városrészi központ
• Társadalmi differenciálódás pozitív aspektusa
• További beruházások ösztönzése, tőkevonzás

• A magasház ingatlanainak ára 400 000 forint/m2 feletti, a kereslet 
hiánya a „luxuslakásokra”

• A környékbeli lakóházak szerepének csökkenése a tulajdonosok kárára 
• Társadalmi differenciálódás negatív aspektusa 
• A város történelmi központjának teljes funkcionális átalakulása

A ház negyed évszázados pihenője után az egykoron meglévő funkciókról már nem beszélhetünk, még 
ha lakóház is, egy új időszakban és új társadalmi viszonyok között kellett volna helytállnia. Időközben a 
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város olyan változásokon ment keresztül, amelyet mindenképp figyelembe kell venni. Az „Európa Kultu-
rális Fővárosa 2010” projekt keretében Pécsett számos közterületet alakítottak át, ezzel is olyan újabb 
közösségi tereket létrehozva, ahol a lakók helyhez való kötődése és komfortérzete új kaput nyithat meg 
a város történetében. Ekkor újították fel a Rókus sétányt is, amely így felértékelődött az ott lakók és az 
egyetemisták számára. Az üzletek az általános igények mellett egyetemi léthez kapcsolódó szükségleteket 
is kielégítenek, mint például az írószer boltok nyomtatási és fénymásolási lehetőséggel, bank, kávézók, 
pékségek. A régi központi épületnek a megváltozott tulajdonviszonyok miatt nem hagytak a 2010-es felújí-
tásban szerepet. A ház a jelen vizsgálat időpontjában egy felszámolás alatt álló cég tulajdonát képezi, más 
nem járhat el az ügyében. A magasház bontásának a kormány által elrendelt kényszerbontás az oka, mert 
a felszámoló az elmúlt évek alatt nem tett ennek eleget. A városrészi alközpont szerepe tehát áttevődött 
a magasházról a Rókus sétányra, olyannyira, hogy az épület inkább fekete foltnak számít. Ha lakóházként 
funkcionálna, bizonyára kaphatna központi szerepet, de korántsem akkorát, mint a múltban, hiszen a 
fent említetteknek megfelelően környezete átalakult, illetve az új rendeltetéshez kapcsolódó folyamatok 
beindulásához is évek kellenének. A hatások közé tartozik a társadalmi differenciálódás kérdése, amely 
hasonló lenne a lakások értékének változásával. Általános jelenség egy terület társadalmi felemelkedése, 
ha egy nagyobb horderejű beruházás történik. Ezen a területen is kétféle feltevés emelhető ki. Az egyik a 
környéken lakók életszínvonalának, bevételének, iskolázottságának emelkedése, vagy a környék elérték-
telenedése. A környék régi lakóinak elidegenedése, a vagyoni különbségek fokozódása is megtörténhet, 
amely konfliktusokat szülhet, akár a közbiztonságra is kihatással lehet. 

Az irodaház-funkcióra vonatkozó korábbi elképzelések

2008-ban olyan törekvések is napvilágot láttak Pécsett, hogy a városban lévő intézményeket egy épületbe 
költöztessék, funkciót találva ezzel a magasháznak. A terv pozitív hatása abban mutatkozott volna meg, 
hogy a régi városrészi központ újraéledésének lehetőségét is magában hordozta. A belváros történelmileg 
is székhelye a decentralizált közigazgatási intézményeknek. Ezeknek központosítása a belvárosban okozná 
a kiüresedő terek problémáját. 2004-től egy új bevásárlóközpont nyitásával a város magjában is megvál-
toztak a legforgalmasabb pontok. A Király utca üzletsorai is költözésre kényszerültek, a legforgalmasabb 
üzletek helyiségei a Rákóczi út déli peremén találhatóak. Fogyasztásorientált társadalmunkban a turista-
desztináció elképzelhetetlen üzlethelyiségek, szolgáltató-egységek nélkül. Ezért a probléma felismerésé-
vel igyekeznek színvonalas, a fogyasztói igényeknek megfelelő üzleteket létrehozni. A történelmi belváros 
továbbá felkarol minden rendezvényt, koncertet (a szintén EKF keretében megújult Zsolnay Kulturális 
Negyed mellett), amely pozitív hatással van a forgalomra is. 

A magasház irodaházként egy teljesen új és egyedi centrum lett volna Pécsett a városrészi alközpont 
szerepének felértékelődésével, mivel a legfontosabb hivatalos szervek itt kaptak volna helyet. A felélénkü-
lő terület és az ott megjelenő többletfogyasztás újabb beruházásokat generálhatott volna, több befektetőt 
vonzva a környékre. A belvárosban kiüresedett épületek hasznosítása a szolgáltatások bővítése szempont-
jából akár pozitív hatással is lehetett volna, de legalább annyi befektetést és energiát vett volna igénybe, 
mint a magasház újrapozícionálása. A két városrész szerepének változása felborítaná az eddig megszokott 
viszonyokat. A belvárosi szervek költözése megbolygatná az ügyintézések menetét és időtartamát. A mun-
kába igyekvők és onnan távozók egy időben megjelenő embertömegének kérdése újabb vizsgálati szempon-
tokat vet fel, amely a következő fejezet témája.

Az egyetemi szálláshellyel kapcsolatos elképzelések

A kollégium-funkció esetében felmerül a pécsi kapacitások felmérése. Ezen rendeltetéshez szükséges in-
formációkért a kollégiumokat kezelő EHÖK szervezete nyújtott segítséget. A téma kapcsán felmerülő leg-
fontosabb kérdésnek a kollégiumi helyek szükségességét tartottam. További kiemelendő téma a kollégiu-
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mok megfizethetősége, mivel a magasház esetében egykoron tervezett átépítés során drágább felújítási 
költségekkel, így valószínűleg drágább szobákkal is kellett volna számolni. A kollégiumok városon belüli 
elhelyezkedése és kihasználtsága szintén a prioritások közé tartozott.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató hallgatók rendelkezésére 4236 kollégiu-
mi férőhely áll, amelyből Pécsett a hallgatók 3530 férőhelyet vehetnek igénybe (csak a magyar hallgatók, 
a külföldi, nem teljes idejű képzésben lévő hallgatók a Szántó Kovács János utcai Kollégium „A” szárnyá-
ban, az úgynevezett Diákszállóban kapnak elhelyezést, ami 428 férőhelyet jelent, ez is beleszámít a 4236 
férőhelybe). A vidéki képzési központok kollégiumai igen rossz kihasználtsággal működnek, amíg a pécsi 
kollégiumokban a tanéveket megelőzően túljelentkezés tapasztalható. 

A PTE stratégiájának szerves része, hogy jelentős mértékben megnövelje a külföldi hallgatók számát. E 
tekintetben a rosszabb gazdasági helyzetű országokból érkező hallgatókról (például Afrika területéről) van 
szó, ők csak a kollégiumot tudják megfizetni. A 2015/2016-os tanévben a külföldiek számára elkülönített 
428 férőhely nem volt elegendő, és ez a hiány a jövőben egyre jelentősebb lesz (Papp J. ex verb. 2016). 

A fentebb leírtak alapján arra derült fény, hogy a kollégiumi szobákra igényt tartanak, de mindezt 
meghatározza az épületek elhelyezkedése és a megfizethetősége is. A túljelentkezés elsősorban az egye-
temekhez legközelebb eső kollégiumokhoz kapcsolódik, tehát a magasház pozíciója nem lett volna teljes 
mértékben optimális a szállást keresők számára. A területen belül az egyetemekhez képest periférián 
helyezkedik el, bár az intézmények megközelíthetősége egyszerű. A legközelebb a PTE Általános Orvos-
tudományi Kara található, az északabbra, és magasabb térszínen elhelyezkedő Természettudományi Kar 
megközelítése már megterhelőbb lehet, akár kerékpárral is. A gyalogos közlekedés a magasháztól számítva 
körülbelül tizenöt percet vesz igénybe, tömegközlekedéssel várakozási idő nélkül csak kettő–öt perccel 
számolhatunk. A szobák feltételezett magasabb árai a kollégiumot kereső hallgatók számára nem ideálisak, 
még a külföldi diákok esetében sem, hiszen, akik ilyen elhelyezést kérnek, többnyire rosszabb gazdasági 
helyzetű országokból érkeznek. Ezért a magasház kizárólag kollégiumként való üzemeltetése nem lehetett 
volna fenntartható, hiszen a potenciális beköltözők szegmense egyetemi nagyságrenden belül nem lett vol-
na elérhető. A szálláshelyek bérbeadása, és az épület más funkciókkal való bővítése eredményesebb lehe-
tett volna. Az olyan beruházások, mint a fitneszterem létesítése, vagy szálláshelyek és konferenciatermek 
bérbeadása mindenképp javíthatott volna az épület hatalmas belső területének kihasználtságán, azonban 
bármilyen tervekről is essen szó, a tőke hiánya, a magas beruházási költségek és az átépítéssel kapcsolatos 
nehézségek minden esetben meghatározó tényezők lehettek. Az említett információk az elmúlt tanévekre 
vonatkoznak, azonban az elmúlt öt évben egy-kétezer fővel csökkent az aktív hallgatók létszáma, az or-
szágos átlaggal párhuzamban. Valószínűsíthető, hogy a múltban több kollégiumi szobára lett volna szükség 
a városban tanuló diákok magasabb száma miatt, így mint elképzelés a többi körülményt figyelmen kívül 
hagyva nem lett volna irreleváns.

A funkciók kapcsán felmerül még a kérdés, hogy a felújítással hány fő dolgozhatott, vagy lakhatott 
volna az ingatlanban. A rendelkezésre álló információk alapján akár 900 személy is élt egykor az épület-
ben. Ha lakásonként két emberrel számolunk, akkor körülbelül 500 lakó/dolgozó lehetett volna a reális. A 
további kalkulációkhoz szükséges adatként az 500–700 személy jelenléte tartható optimálisnak.

A magasház és a közlekedés kapcsolata

A vizsgálat szempontjából azért fontos a közlekedés figyelembe vétele, mert az egyik kiemelkedő hatása 
lett volna a magasház funkciókkal való ellátásának. Az utakon közlekedők befolyásolják a zajszintet, a 
levegő minőségét, összességében átformálják a lakókörnyezetet. A fentebb, hozzávetőlegesen meghatá-
rozott embertömeg közlekedésének hatása tehát meghatározó lehetett volna a városrész megújuló arcu-
latában.

A közlekedési viszonyok feltárásához érdemes megvizsgálni a városrész szerkezetét térben és időben 
egyaránt. A közutak futása által rajzolt struktúra meghatározza a magasházhoz kapcsolódó elképzelések 
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megvalósíthatóságát is. Az elemzésünk által meghatározott terület tehát a főbb útvonalakat követi. Keleti 
irányból a Hungária utca találkozása a Petőfi utcával jelent egyfajta határvonalat a magasház környékének 
meghatározásában. Az északi peremterületek az Alkotmány utca, illetve az Ifjúság útja által határozhatóak 
meg. Ezeket köti össze nyugatról a Kürt utca és a Tüzér utca, majd déli irányból a legnagyobb forgalmat 
lebonyolító 6-os számú főút. Az utak által közrezárt terület nevezhető a magasház közvetlen környékének 
(1. ábra). 

1. ábra: Az oktatási intézmények és utak helyzete a magasház környeze-
tében. Forrás: Katona Dzs. szerkesztése

Az idő, mint aspektus, érdekes 
képet adhat a városrész múltjá-
ról és jelenéről. Pécsett az állami 
szocialista építkezések megkezdése 
előtt ezen a területen egy várospe-
remi, családi házas, illetve katonai 
jellegű övezet húzódott, amelyről a 
mai utcanevek is árulkodnak (Kürt 
utca, Tüzér utca, Honvéd utca). Az 
1950-es évektől kezdődő építkezé-
sek során erőteljes városszerkezeti 
átalakításokat terveztek, amelyek-
nek csak egy részét valósították 
meg, így lett ez a terület az egy-
szintes, családias környezet és a 
négy-tízszintes panelházak tömbje-
inek keveréke. Ebben a mestersége-
sen létrehozott városi szövetben a 
magasházat központi helyre építet-
ték, közvetlen közelében tágabbra 
nyitott terekkel, ezzel is kihangsú-
lyozva a centrum helyét. A közel-
ben lévő Rókus sétány tízemeletes 

2. ábra: A magasház felé tájolt tízemeletesek. 
Forrás: A szerzők fotói

panelházai lejtős térszínen elhelyezkedve egyenesen a 
magasház felé néznek, amely mind a tervezői kreativi-
tást szemléltetik (2. ábra). Az épület kiürítésével azon-
ban megszűnt központi szerepe a városrész életében, és 
az évek során kialakultak, vagy átalakultak a környéken 
elhelyezkedő, egyéb vonzerővel rendelkező területek. 

A múltban leírtakkal ellentétben a mai helyzet je-
lentősen eltérő képet mutat. A fentebb már említett 
„EKF 2010” hatásai mellett itt az intézmények szerepe 
is számottevő. A városrészben sok közoktatási intézmény 
található, amelyek szintén hatással vannak a környék 
közlekedési viszonyaira. Az itt is megtalálható lakótele-
pek tervezésekor mindig fontos szempont volt az isko-
lák, óvodák főutaktól, forgalmas utaktól való védelme, 
ezért mindig a lakótelepek belső, házak által közrefo-
gott területeire helyezték őket. Ebben a városrészben is 
megfigyelhető, hogy a belső, lakóblokkok által közrezárt utcák között nincs lehetőség nagyobb forgalom 
lebonyolítására, mivel ezek az utak többnyire csak a házak közötti közlekedésre alkalmasak, és az ott la-
kók járművei töltik fel a parkolókat. 
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Az intézmények száma tehát kiemelkedő jellemzője a városrésznek, mivel ez egy új centrum kialakulását 
is jelenti (1. ábra). Az elmúlt években a PTE Általános Orvostudományi Kara a legjelentősebb vonzerő. Nem 
csak a vizsgált területen, hanem a város egészében, továbbá más városokból és külföldről is érkeznek ide 
egyre többen. Az északi peremterületen elhelyezkedő PTE Természettudományi Kara és Bölcsészettudomá-
nyi Kara szintén forgalmat generál, de a nemrég felújított klinika is hasonló szereppel bír. Összességében a 
városrész mesterségesen tervezett centrumától – amely egykoron a magasház volt – nyugatra alakult ki egy 
új, központi funkciókkal bíró terület, amely hatással van a közlekedési viszonyokra is. 

A közutak terhelhetőségéhez hozzátartozik a sávok számának ismertetése, mivel az utak szélessége 
meghatározza a befogadóképességet is. A városrészben mindenhol csupán két, vagy három fő sáv különít-
hető el, az ennél több sávval rendelkező út a 6-os számú főút és a Tüzér utca. A kétsávos utak találkozásá-
nál gyakran alakul ki a forgalom lassulása, többnyire a szeptemberi iskolakezdéskor, és a munkahely, vagy 
iskola között ingázók esetében a reggeli és a délutáni csúcs idején.

A közlekedés lassulása nem az egyetlen probléma, hiszen a forgalom generálta parkolási lehetőségek 
hiánya is gondot okoz. A magasháztól délre eső területek már-már az Ispitaalja városrész családiasságát, 
csendességét idézik. Ezekben a kisebb utcákban kevésbé jellemző a gépjárművek forgalma, egyrészt, mert 
itt nincsen olyan ipari tevékenység vagy szolgáltatás, amely emberek tömegeit vonzaná, másrészt, mert 
a terület parkolás szempontjából sem a legoptimálisabb. A magasház és környéke a II. és a III. parkolási 
díjzónába tartozik.

A fizetős zónákat azért alakították ki, hogy ezzel is segítsék, akadálymentesítsék a forgalmat. A környé-
ken lakók ez alól kivételt képeznek, a parkolási jogosultság évről-évre történő kedvezményes megvásárlá-
sával korlátlan időre behajthatnak a területre, és parkolhatnak is ott. A fizetős rendszer negatív hozadéka, 
hogy az autósok a közelben lévő, már egy díjzónába sem tartozó területeken parkolnak inkább, kikerülve 
ezzel a pár száz forintnyi összeg kifizetését, emiatt egyre kiszélesítve azokat a területeket, ahol a parkolás 
gondot jelent még az ott élők számára is. 

A magasház kapcsán felmerült, és közben el is évült olyan mélygarázsok építése, amelyek segítségével 
a parkolási gondok enyhülnének a környéken. Első sorban az ingatlanban létrehozandó új funkciók kiszol-
gálásához igazítva, 362 és 379 férőhelyes épületeket terveztek, illetve a felszínen további 400 férőhelyet 
biztosíthattak volna. A garázs építésére létrejött cég a vizsgálat készítésének idején felszámolás alatt áll, 
és a sajtóban ugyanolyan rejtélyes és sokrétű információk olvashatóak róla, akárcsak a magasház 25 éve 
húzódó tulajdonoscseréiről. A jogszabályok a különböző funkciókhoz rendelt parkolók számát is pontosan 
meghatározzák, így az épület revitalizációja esetén elengedhetetlen a garázsépítés költségeivel is szá-
molni. A sajtóban olvasható mélygarázsok költsége az ingatlanfejlesztéssel együtt a tízmilliárd forintnyi 
összeget is felülmúlhatta volna.

A rendeltetésekhez szükséges parkolók számát és területét a 2. táblázat szemlélteti. A jogszabályok 
szerint minden lakáshoz külön parkolóhely építése kötelező, de például az iroda funkció előírásai még szi-
gorúbbak. A kalkuláció során csupán a lakás és a kereskedelmi egység/iroda funkciót vettük figyelembe, 
mivel a fentiekben leírt további rendeltetésekhez kapcsolódó előírások nagyon hasonlóak, vagy egyformák. 
A diákotthonhoz vagy szállóhoz kapcsolódó szabályzatok tíz férőhely után írják elő egy parkolóhely létesí-
tésére való kötelezettséget. Ebben az esetben azonban több probléma is felmerülhet, az egyik a férőhely, 
mint egység pontos ismertetésének hiánya. Mivel a tervezet fiktív, ezért a „férőhely” fogalmát is többfé-
leképpen lehet definiálni. 

A parkolók létesítésének akadálya továbbá a környék beépítettségének mértéke. A jelenlegi körülmé-
nyek között szinte megoldhatatlan lenne közterületen felszíni parkolókat létrehozni, mivel a beépítetlen 
területekből nagyon kevés áll rendelkezésre, ami a már említett vegyes összetételű szerkezetből adódik. 
A zöldterületek elvonásával megoldható lenne további parkolóhelyek létesítése, de ebben az esetben ve-
szélybe kerülne a városrész képének átalakulása, valamint az emberek térérzete is átalakulna. A termé-
szet jelenléte fontos a lakóövezet szempontjából, amelynek eltűntetésével elveszhet a városrész eddigi 
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arculata. A parkolók létesítéséhez szükséges minimális alapterület nem lenne túlzottan megterhelő a vá-
rosrész életében, a fő probléma az, hogy nem áll rendelkezésre egységes, összefüggő terület a magasház 
közvetlen közelében. A lakás funkcióhoz tartozó értékekkel számolva 44,43 méter sugarú körben, az iroda 
rendeltetés esetén 66,71 méter sugarú körben kellene létrehozni a parkolókat (1. ábra). Ezek a számok 
minimális értékeket jelképeznek, vagyis csak az egy autóra elegendő 25 négyzetmétert, és az egységek 
számát veszik figyelembe. Az 1. ábrán továbbá a ház középpontjából indulnak a körök sugarai, és így is át-
ívelik a legközelebbi már beépített utcákat, azonban, ha a magasház telekhatárait is figyelembe vesszük, 
még nagyobb felületre lenne szükség. 

2. táblázat: A szükséges parkolók száma és területe. Forrás: Katona Dzs. összeállítása

Funkció
Egység 

(lakás, m2, férőhely)
Parkolók  száma

Parkolók területe 
(m2)

Lakás 1 lakás 248 6 200

Kereskedelmi egység/ 
iroda

20 m2 559 13 974

A magasház környezetében élők kötődése és területhasznosítási elképzelései

A területen élők érzelmi attitűdjével foglalkozó kérdéskör azt vizsgálta, hogy a városrészben lakók men-
nyire érzik a környék részének a magasházat, kialakult-e bennük az épület iránt kötődés. Az ingatlan 
sorsát a válaszadók közel fele nagyon fontosnak találta, a továbbiakban azonban többségük nem tartotta 
azt városképbe illőnek, és semmilyen szerepet sem tulajdonított a háznak. A kérdésekre adott válaszok 
összevonásával és a személyes tapasztalatok felhasználásával kiderül, hogy a környékbeliek nem kötődnek 
az épülethez, de a városrendezési, felújítási munkálatok teljes mértékben szükségessé váltak. Sokan úgy 
gondolják, hogy a megfelelő területrendezés „felfrissítené” a környéket, mert a lakatlan épületnek semmi 
haszna nincs, és veszélyes is. Észrevehető továbbá, hogy az idősebb lakók inkább városképhez illőnek talál-
ták a magasházat, és ebben a korosztályban kevesen, de ellenezték is a lebontást. Indoklásként személyes 
emlékeket osztottak meg az építkezésről, és a meglévő épület hasznosítását szerették volna, hiszen ők 
szemtanúi és egyben igénybevevői is voltak a magasház szolgáltatásainak. Összességében, a vizsgált terü-
let lakóinak csak kevesebb, mint egyharmadánál alakult ki érzelmi kötődés, amelyben kimagasló szerepet 
játszik a személyes tapasztalat és az életkor. A magasház kiürülése előtti időszakra csak az idősebb korosz-
tály emlékszik, így körükben pozitívabb kép alakulhatott ki az épületről.

A ház bontásáról kialakult vélemények, illetve annak a lakók életére gyakorolt hatások vizsgálatakor 
az ingatlanérték-változtató hatás is előtérbe került. A környéken lakók kétharmada egyetért a bontással, 
mégpedig azért, mert az épületet erősen leromlottnak tartják, és a hosszú lakatlanság okozta károkat is 
megemlítik. Általánosságban elmondható, hogy a negyed évszázados amortizáció után a környéken élők 
kiábrándultak, és azért értenek egyet a lebontással, mert a számos felújítási tervezet soha nem valósult 
meg. Voltak olyan vélemények, amelyek az ingatlan lebontását követő időszakra pozitívabban tekintenek 
(a saját ingatlan értéknövekedését is figyelembe véve), de legtöbben semmilyen kapcsolatot nem vélnek 
felfedezni a magasház lebontása és a saját ingatlanjuk értéke között. A bontás munkálataihoz bizalommal 
viszonyulnak a környéken élők, azonban ebben a kérdéskörben is megfigyelhető az életkor és a magasház-
tól való távolság növekedésével egybeköthető párhuzam. Az idősebbek többnyire kevésbé érzik magukat 
biztonságban, valamint az ingatlanhoz legközelebb levő lakók bizonytalanabbak. Ezt leszámítva a vizsgált 
területen – az elvártakkal ellentétben – további térbeli differencia nem különíthető el, a környék különbö-
ző részein véletlenszerűen fordultak elő egymással ellentétes, teljesen eltérő válaszok. 
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A vizsgált terület szolgáltatásai, a forgalom és a közlekedési szokások kapcsán a válaszadók nagyobb ré-
sze a lebontás után maradt telket parkként hasznosítaná. A fennmaradó esetek többségében is valamilyen 
rekreációs tevékenységhez kapcsolható elképzelések hangzottak el, mint például a fitneszcentrum, vagy 
teniszpálya. A ház magassága ebben az esetben félrevezető lehet, így az emberek térérzete megváltozik, 
és mivel a telket is sokkal nagyobbnak érzékelik, bátrabban tesznek javaslatot térigényes beruházásokra. A 
park, mint lehetőség az ott élők indoklása szerint azért olyan fontos, mert a környék zsúfolt, és kevés zöld 
területtel rendelkezik. Az életkor ebben az esetben nem volt differenciáló hatással, a többség szükséges-
nek találta további kültéri szabadidős tevékenységre alkalmas terek létrehozását. 

A környékbeliek elképzelései nem sokban térnek el a valóságtól, ugyanis a telek a szabályozási tervek 
szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, ezen pedig építkezés a vonatkozó jogszabály szerint nem 
lehetséges (253/1997 XII. 20. korm.rendelet 26. §66). A térrendezés módja valóban a parkosítás lesz, és 
a médiában is kiemelik a zöld területek szükségességét a magasház környékén. A bontás az állam által 
elrendelt és finanszírozott kényszerbontás, mivel a tulajdonos nem tett eleget kötelességének. A ház tör-
melékei továbbra is magánkézben lesznek, a bontás költségei pedig a telek árában mutatkozik meg, amely 
meghaladja az egymilliárd forintot is. 

A jelen helyzetben a telek megvásárlása, vagy az azon történő építkezés megvalósulásának valószí-
nűsége nem releváns (Magay M. ex verb. 2016). A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban szintén 
egyhangú válaszok érkeztek, a lakók nagy részének átlagos fogyasztása erre a területre esik. A boltok 
típusai inkább a mindennapi szükségletek kielégítésére rendezkedtek be, így a legtöbben élelmiszereket, 
háztartási cikkeket vásárolnak. A vevők nagy többsége nagyon jónak tartja az itt elérhető szolgáltatásokat. 
A megkérdezettek válaszai alapján a városrészben igazán hiányzó funkció a posta. A városon belül való-
ban ez az a terület, amelytől szinte egyenlő távolságra helyezkednek el a levél- és csomagküldemények 
felvételét, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó hivatalok, három különböző irányban, de egyik 
sem tartozik konkrétan a vizsgált területhez. A pár percen belül elérhető üzletekkel ellentétben, ebben 
az esetben gyalogosan és tömegközlekedéssel is húsz-harminc perc a legközelebbi posta elérése. A hiányzó 
funkció a magasházban volt megtalálható egykoron, így a kiürítést követően ez kielégítetlen szolgáltatás-
ként jelenik meg a környéken élők számára. A közelben lévő posták mindegyike forgalmas, ennek oka az, 
hogy kiszolgálják saját vonzáskörzetük teljes lakosságát, továbbá mindegyik olyan területen található, 
amely egyben az adott városrész csomópontjának számít. Ehhez adódik hozzá a szigeti városrész lakóinak, 
dolgozóinak száma is.

A közlekedési szokásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a vizsgált területen belül a gyalogos közleke-
dés a legoptimálisabb. Ez visszavezethető a kis távolságokra, és arra, hogy a buszok csak a fő útvonalakon 
járnak, így a belső kisebb, főként észak-déli irányú forgalmat nem tudják lebonyolítani. A lakók ennek 
ellenére kiemelték, hogy a buszok járatainak sűrűsége, és vonalaik optimálisak, erről a területről a város 
szinte minden pontja könnyen megközelíthető. Az előző fejezetben bemutatottakkal kapcsolatban az utak 
forgalmasságának kérdése is felmerült. A környékbeliek közel fele nagyon frekventáltnak találja a terüle-
tet és megemlíti a közlekedéssel járó zajszint zavaró hatását. Ez a hatás leginkább az utak mellett épült 
házak lakóinál emelhető ki, és ott is csak abban az esetben, ha a lakás ablakai is arra tájoltak. Az utazási 
szokásokban továbbá a lakók szerint is megfigyelhető a reggeli, és a délutáni, munkahelyhez köthető ingá-
zás, valamint az egyetem forgalomnövelő szerepe. 

Összességében elmondható, hogy az előző fejezetekben említett problémakörök és feltételezések a 
környéken élők véleményének vizsgálata által beigazolódtak. A területen élők válaszai homogénnek bi-
zonyultak, a legfontosabb differenciáló tényező az életkor és a személyes tapasztalat volt. A területen a 
fentebb említett intézmények valóban nagy befolyással bírnak, kihatnak a lakosság összetételére, demog-
ráfiai jellemzőire is, valamint az általuk gerjesztett forgalom is jelentős. Ebből adódóan is kiemelendő a 
rekreációra alkalmas felületek, zöldterületek növelésének fontossága. 

A magasház mellett közvetlenül épülő társasház, a Megyeri ház, a közeljövőben szintén új fejezetet 
nyithat a környék életében. A lakók véleménye megosztó volt az új épülettel kapcsolatban. A válaszadók 
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fele negatív véleménnyel volt az új beruházásról, indokaik között szerepelt a tér szűkülése, valamint a 
bontás melletti zavaró hatások (zaj és por) megkétszereződése (3. ábra). Az épület keleti oldala közvetle-
nül a játszótér mellett található, amely konfliktusokhoz vezethet a lakók és a zöldterületet igénybevevők 
között. Az érvek között szerepelt továbbá a környék házaihoz képest modern épület, amely felkeltette a 
lakók érdeklődését az új szomszédok iránt, és az eltérő jövedelmi helyzet, a vagyoni különbségek hatásai-
val kapcsolatos kétségek is megjelentek. Ezen új ingatlanok értéke a magasház feltételezett renoválásával 
létrejövő lakásaihoz mérve csupán a fele lesz, (290 000 Ft/m2), ezért valószínűsíthető, hogy a nagyobb 
vagyoni különbségek nagyobb társadalmi differenciálódást indíthattak volna el. A pozitív véleménnyel ren-
delkezők indokai között a modern szemlélet érvényesült, szerintük előnyös az épület elhelyezkedése, hi-
szen a belváros közvetlen szomszédságában fekszik és könnyen elérhető bármilyen szolgáltatás. A fenntart-
hatóság napjainkban szintén a fő prioritások közé tartozik, a Megyeri ház napelemekkel ellátva csatlakozik 
a megújuló energiaforrások alkalmazásához. A parkolással kapcsolatos problémák is megoldásra kerülnek, 
mert mélygarázsok is épülnek hozzá. A tervezők a magasház felé nyitott üzleteket is helyeztek el az épület 
északi részén, ezzel is segítve az elhagyatott terület aktivizálódását. A körülményeket megváltoztatja a 
bontás, de ebben az esetben is lehetségessé válik majd egy feléledő tér létrehozása, amelyet a szomszéd-
ban lévő park is ösztönöz. 

Következtetések

Az elvégzett vizsgálatok olyan eredményekkel szolgáltak, amelyek rámutattak az épülettel és környékével 
kapcsolatos problémák okaira. A magasház önmagában történő vizsgálata demonstrálta a szerkezeti adott-
ságok összetettségét. A hasznosíthatóság korlátai leginkább a sajátos szerkezetnek és a pécsi építkezésben 
szokatlanul nagy alapterületnek tudhatóak be. A felújításhoz, átalakításhoz szükséges tőke hiánya kiemel-
kedően fontos tényezőnek bizonyult, ugyanis bármilyen tervezet született az épülettel kapcsolatban, a 
megvalósíthatóság a beruházás költségeinek biztosítása nélkül nem tudott létrejönni. A szakmai tudás 
hiányossága az új építészeti technológiával kapcsolatban, illetve a tapasztalatlanság nagymértékben hoz-
zájárult az ingatlan állapotának korai amortizációjához. 

További fontos tényező az idő, hiszen a magasház lakatlanságának negyed évszázada alatt megvál-
toztak a gazdaság és a társadalom körülményei; az építészetben és a technológiában gyors fejlődés ment 
végbe. A nagy alapterület fenntarthatósága és felhasználhatósága egyre korlátozottabbá vált és nem tu-

3. ábra: A játszótér és az építkezés határvonalainak össze-
fonódása. Forrás: szerzők felvétele

dott lépést tartani a környezetében lezajló fo-
lyamatokkal. A magasház kollégiumként, vagy 
irodaként történő feltételezett átalakításának 
értékelése olyan eredményekkel szolgált, ame-
lyek szintén bizonyítják, hogy a fent említett 
szerkezeti adottságok és a tőke, valamint cél-
szegmens hiánya miatt nem jöhetett volna lét-
re a beruházás.

A környéken eközben számos változás ment 
végbe. A szocializmusban tervezett centrális 
teret demonstráló magasház e funkcióját el-
vesztette, és helyébe az oktatási intézmények, 
legfőképpen a Pécsi Tudományegyetem „tö-
megvonzó ereje” lépett. A forgalom mértéke 
az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt, 
amelynek oka a gépjárművek számának általá-
nos növekedése és a környéken található intéz-
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mények felkeresése, akár napi ingázás szintjén. A városrész arculata egyre inkább az egyetem szerepét 
tükrözi, hiszen számos hallgató itt is lakik és a szolgáltatások is igazodnak a fiatalos igényekhez. Az új 
centrum az „EKF 2010” keretében megújuló Rókus sétányra és az ettől nyugatra lévő területekre tevődött 
át, közvetlen szomszédságban az egyetem épületeivel. Bebizonyosodott, hogy a magasház egykori renová-
lásának, revitalizációjának elképzelései nem lettek volna helytállóak, hiszen a környék zsúfoltságát csak 
fokozták volna. A parkolási gondok megoldása, a tervezett mélygarázsok építése és a tömegközlekedés 
terhelése szintén többletköltséget jelentett volna, nem csak a beruházónak, hanem a város számára is. 

Az eredmények összegzésével átláthatóbbá válik, hogy miért nem történt semmilyen konkrét lépés a 
ház ügyében huszonöt év alatt sem. A környék lakosságának bevonásával a felsorolt szempontok vizsgálatra 
kerültek, amelynek legfőbb tanulsága az, hogy a lakók többsége egyetért a lebontással és pozitívan tekint 
a jövőbe, hiszen a negyed évszázada tartó várakozás után a városrésznek szüksége van az átalakulásra. A 
bontással egy új korszak kezdődik a környékbeliek életében, a közvetlen közelben épülő Megyeri ház és 
hatásai egyelőre nem ismertek, de további kutatásra is okot adhatnak.

A területhasznosítás tekintetében a környéken élők elképzelései nem sokban térnek el a valóságtól, 
ugyanis a telek a szabályozási tervek szerint gyalogos felületként kerül bejelentésre, ezen pedig építkezés 
a vonatkozó jogszabály szerint nem lehetséges. A térrendezés tehát a parkosítás irányába mutat; a rekre-
ációs, illetve zöld területek szükségességét a média és a lakók megerősítik.
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Kovács Tibor – Kozák Anita
Paraturizmus és konfliktusmenedzsment a szállodaiparban

 

Mottó:
„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van”

(ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata)

Bevezetés

Világstatisztikák szerint Földünkön több, mint 1 milliárd ember (azaz a világ népességének kb. 15%-a) 
él valamilyen fogyatékossággal1 – és sajnálatos tény, hogy ez a szám évről évre emelkedik (Laki I. 2013). 
Ezen belül a posztmodern világot, azaz a fejlett Nyugatot (Európa egyes területeit, az USA bizonyos városi 
régióit) komolyan érintő kihívás, hogy a társadalmak demográfiai zsugorodásának, hanyatlásának, elöre-
gedésének „köszönhetően” az idősebb korosztályok körében a fogyatékosság esélye is magasabb (Európai 
Unió, 2010). További probléma, hogy globálisan emelkedik az olyan krónikus betegségek előfordulása is, 
mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a mentális rendellenességek; ezek a be-
tegségek jelentősen befolyásolják a kialakuló fogyatékosság előfordulási gyakoriságát és különböző formáit 
(Laki I. 2013, p.79).

A fogyatékkal élők magyarországi statisztikai adatait – 2001-ben 577 006 fő, 2011-ben 490 578 fő (KSH  
2014) – vizsgálva látható, hogy a 2011. évi népszámlálás szerint csaknem 90 ezerrel alacsonyabb a szá-

1 Hazánkban a 2013. évi LXII. törvény „A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény módosításáról” definiálja a fogyatékosságot. A „klasszikus” fogyatékossági csoportokat a mozgássérültek, a látássérültek, a 
hallássérültek és az értelmi fogyatékossággal élők alkotják; ez kiegészült az autista emberek csoportjával. A törvényi meghatározáson 
túl természetesen még igen sokféle és különféleképpen hangsúlyozott/árnyalt definícióját találhatjuk a „fogyatékosság”-nak.

2  A KSH (2014) adatai döbbenetes számot mutatnak: ebbe a kategóriába összesen 1 648 413 főnyi honfitársunk tartozik – olyan 
emberek, akik potenciálisan a fogyatékossággal élők táborát gyarapíthatják. A két adat összesen 2 138 991 fő, ami hazánk jelenlegi 
lakosságának 21,5%-a!

1. ábra: Fogyatékossággal élők Magyarországon a fogyatékosság típusa 
szerint (fő). Forrás: a szerzők szerkesztése internet1 alapján.

muk, mint a 2001-es népszámlálás 
idején, vagyis a számok tanúsága 
szerint csökkenő tendenciát mutat 
a fogyatékkal élő emberek hazai 
csoportja (Laki I. 2013). Ez a po-
zitívnak látszó tendencia azonban 
nem egyezik a tényleges valóság-
gal, ugyanis a korábbi népszámlálá-
sokhoz képest az önbevallás mellett 
új kategória jelent meg (a tartósan 
betegek2 csoportja), mely az adatok 
értelmezését máris más – ellenté-
tes előjelű – megvilágításba helye-
zi (Laki I. 2013). A Magyarországon 
fogyatékossággal élők számát – a 
fogyatékosság típusa szerint – az 1. 
ábra mutatja be.

http://privatbankar.hu/makro/elni-de-hogyan-itt-a-legnehezebb-a-fogyatekossaggal-elok-helyzete-284435
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Tanulmányunk fő célja felhívni a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élők turizmusa, ezen belül ki-
emelten a szállásadás, szállodai elhelyezés kapcsán nem csupán a fogyatékkal élők igényeihez alkalmaz-
kodó speciális és színvonalas infrastrukturális feltételekről kell gondoskodnia a menedzsmentnek, hanem a 
humán kérdések (azon belül a konfliktusok) megfelelő módon történő kezeléséről is. Jelen írásunk – eddigi 
előzetes kutatásaink alapján – egyben hiánypótló jellegű is lehet, hiszen három nyelven (angol, német, 
magyar) végzett internetes szakirodalmi rákeresésünkre (azaz a „fogyatékossággal élők turizmusa és konf-
liktusmenedzsment” szókapcsolatra) még a két említett idegen nyelven is csak elenyésző számú találatot 
regisztrálhattunk, magyarul pedig gyakorlatilag semmit. Meglátásunk szerint ugyanakkor ez egy olyan te-
rület, amelynek kutatását érdemes a fókuszba helyezni, hiszen egyre fontosabbá válhat a turisztikai szol-
gáltatások eredményessége és a vendégelégedettség szempontjából egyaránt.

Fogyatékkal élők és a turizmus: nehézségek 

Az EU négy szabadsága közül az egyik alapvető jog a személyek szabad mozgása, mely a turizmus egyik 
alapfeltétele is. Ennek kapcsán a segítséggel élő embereknek is alapvető joga a turisztikai szolgáltatások-
hoz való akadálymentes hozzáférés lehetősége (Gálné Kucsák K. 2008). 

2. ábra: A Szimbiózis Alapítvány fogyatékosság-
gal élőket megszólító turisztikai logója. 
Forrás: Internet 2. 

A turisztikai kínálat elemzése során megállapíthatjuk, 
hogy a fogyatékkal élő utazók a mai napig rengeteg prob-
lémával (és így potenciális konfliktusforrással) találkoznak 
egy-egy utazás során. A legnagyobb nehézség számukra 
általában a pihenőhely hozzáférhetősége és az ott adó-
dó akadályok. Problémák jelentkezhetnek már a vonaton, 
a repülőgépen és a buszokon is csakúgy, mint az étter-
mekben, a szállodákban, de akár a pihenőhelyek nyilvános 
mosdóiban is. További nehézséget jelent a fogyatékos em-
berek számára, hogy nagyon kevés információ áll rendel-
kezésükre: a prospektusokban, a weboldalakon és az uta-
zási irodákban nem nyújtanak számukra elegendő és hoz-
záférhető információt utazásaik lebonyolításához (Kiss N. 
– Dávid L. 2011, 85). Alapproblémának tekinthető továbbá, 
hogy különösen a történelmi és kulturális nevezetességek-
hez, látnivalókhoz nehéz a hozzáférés egy (mozgás)sérült 

személy számára, és hasonló nehézséggel küzdenek akkor is, ha egy szabadidőközpont szolgáltatásait sze-
retnék igénybe venni (Kiss N. – Dávid L. 2011, p.85) (ugyanakkor egy pozitív magyar példa: 2. ábra). 

A turizmusban adódó ilyetén nehézségek csökkentésére, oldására ugyanakkor az EU is egyre nagyobb 
figyelmet fordít: a kérdéskört részben szociális felelősségként értelmezi, részben pedig „sürgető gazda-
sági ügyként”. Nyilvánvaló, hogy egy épület akadálytalan megközelíthetőségének biztosítása, a speciális 
igényű célcsoportok megfelelő információkkal való ellátása és a fogyatékkal élő emberek szükségleteinek 
a megértése (és kielégítése) nagyban hozzájárulhat a turisztikai látogatók számának és az abból származó 
bevételeknek a növekedéséhez (Internet 3).

Fogyatékkal élők és a turizmus: jövőbeli potenciális lehetőségek

A bevezetőben felvázolt statisztikákat látva ugyanakkor a fogyatékkal élők egy óriási és egyre növekvő po-
tenciális turisztikai piacot jelenthetnek a jövőben világszerte és hazánkban egyaránt. Kijelenthetjük: sok 
helyütt – ma még leginkább a fejlett Nyugaton – sikeres üzleti vállalkozás a fogyatékkal élők utaztatása, 
üdültetése, vendégül látása (Szabó K. 2006) (a statisztikai adatok szerint az Európai Unióban mintegy 80 
millió a fogyatékkal élők száma [Európai Unió, 2010], s a centrumtérség jóléti államaiban sokan közülük 

http://www.kezenfogva.hu/node/1273
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/accessible/index_en.htm
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igénylik, és anyagi értelemben is megengedhetik maguknak az utazás adta örömöket3). 

A kiszolgáltatottság viszont nagy visszatartó erő, amely a hétköznapi utazások alkalmával is komoly 
frusztrációt okozhat. A turizmus ennek leküzdésében ugyanakkor óriási segítséget nyújthat, hiszen a kap-
csolatteremtéstől kezdve az aktív pihenésen keresztül a kultúra intenzívebb befogadásáig olyan lehető-
ségeket nyújt, amelyekkel az érintettek életminősége jelentősen javulhat, ezáltal a társadalomba való 
beilleszkedésük is gördülékenyebbé és hatékonyabbá válhat (Gálné Kucsák K. 2008). 

A segítséggel élők utaztatása tehát – mint fentebb láthattuk – a fejlett, lehetőségeit ezen a téren is jól 
kiaknázó Nyugaton sikeres üzleti vállalkozás, a hazai turizmusban azonban ma még inkább betöltetlen pia-
ci rést jelent, ezért érdemes helyzetükből, állapotukból fakadó speciális igényeiknek4 és sajátos fogyasztói 
magatartásuknak megfelelő szolgáltatásokat felkínálni a számukra (Gálné Kucsák K. 2008). 

Speciális élethelyzetben: fogyatékkal élők, turizmus és konfliktusok

A mindenkori turisztikai tevékenységek (utazás, szállásadás, vendéglátás, programok stb.) – ezt a fenti 
felsorolás is jól mutatja – természetesen nem kizárólag pozitív előjellel értelmezhetőek: sajnos minden 
pillanatban adott a lehetőség arra, hogy bármelyik szolgáltatás, termék igénybevétele során a résztvevők 
között konfliktusok kialakulására kerülhet sor. Vélelmezhető, hogy a fogyatékkal élők esetében, speciális 
helyzetükből adódóan, ezekre akár az átlagosnál sűrűbben is sor kerülhet, mely konfliktusok megoldására 
– véleményünk szerint még jobb lenne, ha a megelőzésére – jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani.   

Cikkünk témája ebből a fent bemutatott két speciális terület keresztmetszetéből született: a fogya-
tékkal élők turizmusa és a konfliktusmenedzsment találkozásából.   A fogyatékkal élők és turizmusban 
való részvételük esetében a konfliktusok tehát – mint fentebb láthattuk – már az adott desztinációba való 
eljutás, a turisztikai termék megközelítése kapcsán is felszínre bukkanhatnak (Gálné Kucsák K. 2008). 

Írásunkban ugyanakkor a „második lépés”, a szállás biztosítása, a szállodaipar szempontjából köze-
lítjük meg a kérdést, hiszen a fogyatékkal élők turizmusán belül ez az egyik olyan kiemelt terület, ahol 
a legindokoltabb és leginkább létjogosultsága van a konfliktusmenedzsment aspektusából való elméleti 
elemzéseknek. A konfliktusban – így egy, a szállodában a fogyatékkal élő és más vendég, illetve szállodai 
alkalmazott között kialakuló nézeteltérésben – résztvevők száma alapján többféle konfliktust különböz-
tetünk meg5; tanulmányunkban az interperszonális (személyek közötti – leginkább két személy közötti) 
konfliktusokra fókuszálunk. 

A konfliktus fogalma és különböző megközelítési módjai

Az emberi kapcsolatok természetes velejárója a konfliktus. A latin ’confliegere’ szóból származik, jelenté-
se: eltérő érdekek, akaratok, törekvések küzdelme (Kovalovszky M. et al. 2011, Tolcsvai Nagy G. 2008). A 
konfliktusokat kiváltó ok alapján (Varga Sz. 2008) – kiegészítve a téma szempontjából releváns lehetséges 
esetekkel – az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

3  Sajnos Magyarország ebben a tekintetben is a megkésettséget, a fejlett Nyugattól eltérő vonásokat mutatja: a paraturizmusban 
való intenzívebb részvételhez a magyar fogyatékos emberek passzivitását is kellene oldani, amiben a civil szervezeteknek és a 
rehabilitációt végzőknek lehet óriási szerepe. Az eltérő pénzügyi lehetőségek mellett az érdeklődés (illetve annak vélhetően 
alacsonyabb intenzitása) különbözteti meg a magyar fogyatékkal élőket a nyugat-európaiaktól, akik viszont élénken részt vesznek 
a turizmusban (Wagner Zs. 2010). 
4  A turizmusiparban hazánkban is egyre többen ismerik fel az akadálymentesítés szükségességét, azonban ez ma még elsősorban és 
főként „csak” a mozgásukban korlátozottakat érinti (a fogyatékkal élőkön belül speciális csoportot alkotnak a látássérültek, akik 
sajnos e téren is hátrányban vannak, mivel észrevétlenül élnek közöttünk, szegregálódva, a turisztikai szolgáltatások nagyon szűk 
akadálymentes kínálatára szorítkozva) (Gálné Kucsák K. 2008).

5 Személyen belüli (intraperszonális), személyek közötti (interperszonális), csoportközi és strukturális (szervezeti) (Klausz  M. 
2014).
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Beszélhetünk érdekalapú konfliktusról, melynek során a felek összeegyeztethetetlen igé-
nyei versenyeznek egymással. Erre példa, amikor egy ép turista úgy érzi, hogy a fogyatékkal 
élő állapotából adódóan előjoggal rendelkezik az ő kárára.
Létezik strukturális konfliktus, ami akkor alakul ki, ha a vita a feleken kívül álló okokból 
ered. Ilyen helyzet alakulhat ki, ha a szállodai személyzet – létszámából vagy egyéb elfog-
laltságából adódóan – nem tudja azonnal mindenki igényeit kielégíteni.
Az értékalapú konfliktusok vélt, vagy valós hitrendszerbeli összeütközés miatt alakulnak ki. 
Ilyen vita alakulhat ki abban az esetben, ha a fogyatékkal élőnek és az épnek más igényei, 
elképzelései, elvárásai vannak a szállodai tartózkodással kapcsolatban (például a fogyaték-
kal élőnek inkább a rehabilitációs elfoglaltságok, míg az ép számára a zenés-táncos kikap-
csolódás lehet a preferált).
Kapcsolati konfliktusok elsősorban erős negatív érzések, érzelemmentesség, illetve szte-
reotip gondolkodás esetén fordulnak elő. Tipikus eset lehet, amikor a fogyatékkal élővel 
szemben sztereotip módon lépnek fel, pl. testi fogyatékossága miatt egyben értelmi fogya-
tékosságot is feltételeznek róla, halmozottan hátrányosan megkülönböztetve őt. 
Végül beszélhetünk tény/adat konfliktusokról, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a felek 
nem rendelkeznek a megfelelő döntéshozásokhoz szükséges ténnyel/adattal, ha például a 
szálloda menedzsmentje nem tájékoztatja körültekintően az ép és/vagy a fogyatékkal élőt 
a tartózkodással kapcsolatos információkról, szabályokról, eljárásokról.

Érzékelhető tehát, hogy a fogyatékkal élők turizmusa számtalan olyan szituációt rejt, amely könnyen ve-
zethet vitához. Lényegesnek tartjuk, hogy amennyiben kialakul a konfliktus (azaz nem sikerült a megelő-
zés, a prevenció), azt a lehető leggyorsabban és a legbékésebb úton rendezzék. Ez nem csupán a szálloda 
jó híre miatt fontos, hanem azért is, mert egy vitás szituáció nem megfelelő kezelése könnyen a turisztikai 
kedv visszavetését eredményezheti a fogyatékkal élők számára.

A kialakult vagy kialakulni látszó konfliktus kezelése kapcsán a legfontosabb a szálloda menedzsment-
jének a hozzáállása. Lényeges, hogy a vezetőség a konfliktusokat ne csak negatívumnak és szükségtelen 
rossznak értékelje, valamint a konfliktusos helyzet végkimenetelét kommunikációjával ne úgy vetítse elő, 
hogy annak eredménye várhatóan egy győztes-vesztes pozíció lesz. A konfliktusokra lehetőségként tekint-
sen, mert lehetőség: 

döntést hozni,
fejleszteni a kapcsolatot,
beszélni arról, mi zavar és mit szeretnénk,
meghallani, mi fontos a másik félnek – ahelyett, amit (esetleg csak negatívan, előítéletesen) 
feltételezünk (Lightsey, A. 2012).

Amennyiben a konfliktusokra lehetőségként tekintünk, azok nem rombolóak (destruktívak), hanem építőek 
(konstruktívak) is lehetnek (a köztük lévő különbségeket az 1. táblázat mutatja be). 

Egy kialakult konfliktus megélését, annak konstruktív vagy destruktív kimenetelét természetesen nem 
csupán a szálloda menedzsmentjének hozzáállása, hanem a vitában álló felek konfliktus-megoldási straté-
giája is befolyásolja. A különböző konfliktus-megoldási stratégiák leírására leggyakrabban a Kilmann – Tho-
mas modellt (1977) szokták alkalmazni, mely modell öt különböző stratégiát különböztet meg: a versengő, 
az alkalmazkodó, az elkerülő, a kompromisszumkereső és a problémamegoldó stratégiát. 

A különböző konfliktus-megoldási stratégiák használatát befolyásolja az egyén jelleme, önérvényesítő 
képessége, a másik félről kialakított képe, a kapcsolatuk minősége és mélysége, illetve a konfliktus ter-
mészete. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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Konfliktusmenedzsment és az alternatív vitarendezési eljárások a szállodaiparban

A szálloda menedzsmentje – kiindulva Bakacsi Gy. (2010) elméletéből – a vendégek között felmerülő konf-
liktusok esetén háromféle magatartást tanúsíthat. 

Választhatja az elsimítást, elkerülést, ami tulajdonképpen a probléma figyelmen kívül hagyását jelen-
ti: a vezetés úgy dönt, hogy nem avatkozik bele a konfliktusmegoldásba. Ez a stratégia csak addig tartható, 
amíg nem jelzik közvetlenül a vitát a szálloda valamelyik alkalmazottjának. Amennyiben ugyanis valame-
lyik fél szól egy munkatársnak a konfliktusról, azzal szállodai „hatáskörbe” helyezte a szituációt. 

A második lehetséges stratégia az ún. tárgyalás, kényszerítés. Ebben az esetben a szállodai menedzs-
ment felszólítja a feleket arra, hogy valamilyen módon – vagy az egyik, vagy a másik fél javára – egyezze-
nek meg egymással a vitában állók, az ehhez szükséges feltételeket és módszereket azonban nem bizto-
sítja számukra. 

A harmadik lehetséges magatartás az ütköztetés, problémamegoldás. Ebben az esetben a vezetőség 
arra törekszik, hogy segítse a feleket a megegyezésben, azaz igyekszik megteremteni a konfliktusmegol-
dáshoz szükséges feltételeket és módszereket. Lényeges látnunk, hogy egyedül a harmadik stratégia az, 
amely a konfliktusok végkimenetelét nem destruktívnak, hanem konstruktívnak vetíti elő.

Az ütköztetés, problémamegoldás lehetséges módszerei között szerepelnek az alternatív vitarendezési 
eljárások (AVR, 2. táblázat)6.

Ahogy a fenti táblázatból kiderül, a két legnagyobb különbség a kiemelt vitafeloldó technikákban a har-

Destruktív konfliktusok Konstruktív konfliktusok

Eltereli az energiát/figyelmet az igazi
problémáról

Új kérdéseket nyit meg a vitás ügy
vonatkozásában

Rombolja az erkölcsöt Segíti a kérdés/probléma tisztázását

Kiélezi az egyén és csoport közötti
különbséget

Javítja a problémamegoldás minőségét

Mélyíti a különbségeket Növeli az együttműködést

Akadályozza az együttműködést Növeli a kommunikáció spontaneitását

Felelőtlen viselkedést indukál Elindítja az együttműködést

Gyanút és bizalmatlanságot
eredményez

Kreatív konfliktus megoldás esetén erősíti a felek 
kapcsolatát

Csökkenti az
eredményességet/produktivitást

Növeli a
termelékenységet/produktivitást

1. táblázat: A destruktív és a konstruktív konfliktus összehasonlítása. Forrás: Varga Sz. 2009, pp.21-22

6  Az amerikai online jogi szótár alternatív vitarendezésként határoz meg minden olyan módszert, amely kevesebb költséggel jár és 
jóval eredményesebb (lehet), mint a peres eljárások. Példaként a közvetítést és a döntőbíráskodást említi; ugyanakkor megjegyzi, 
hogy noha az alternatív vitarendezési technikák körébe viszonylag sok módszer tartozik, azok egy része intézményesített, ennek 
ellenére nincs egységes, jól meghatározott definíciója (Internet 4).
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madik személy jelenléte vagy annak hiánya, illetve a döntési jog. Az alternatív vitarendezés gyökerei az 
Amerikai Egyesült Államokba, az indián tradicionális törzsi igazságszolgáltatás évszázadok óta változatlan 
formáihoz nyúlnak vissza, és megoldásai kézenfekvő mintaként szolgálhattak a bíróságok túlterheltségét 
orvosolni szándékozó jogalkotóknak (Nádházy Zs. 2011). Az USA-ban először a kollektív munkaügyi viták 
esetén alkalmazták sikerrel (az 1940-es években vezették be), aztán fokozatosan hódította meg az élet 
többi területét (Lovász G. 2011). 

Megjegyzendő, hogy a téma egyik kiváló amerikai kutatója olyan megközelítést alkalmaz, amely a dön-
tőbíráskodást tekinti a legjelentősebb AVR eljárásnak, és mellette a tárgyalást (egyeztetést), a mediációt, 
a mini-trial technikát (a mediáció és az arbitráció keveréke), a tényfeltárást és a bírói segítség igénybe-
vételét említi (Cheeseman,  R. H. 2012, p.43). 

A szállodai viták békés úton történő feloldásának lehetőségeinél nemcsak a mediációt, a döntőbírás-
kodást (és a tárgyalást) kell számba venni, hanem lényegében minden olyan módszert, folyamatot vagy 
technikát alternatív vitarendezésnek tekinthetünk, ami peres eljáráson kívül, nem a bíróság közreműködé-
sével történő konfliktusmegoldást jelent. Ilyen lehet egy ad hoc megbeszéléstől vagy közös ebédtől kezdve 
egy informális arbitrációs eljárásig gyakorlatilag minden, ami arra irányul, hogy a vitás felek békés úton 
megegyezésre jussanak, és amelyben a felek ezt célként fogalmazzák meg. Az már a szálloda menedzs-
mentjének a feladata, hogy az alternatív vitarendezési eljárások széles skálájáról kiválassza a vélhetően 
legmegfelelőbbet. Érdemes megjegyezni, hogy az AVR eljárásokban megfigyelhető egyfajta fokozatosság: 
a legkevésbé formálistól és hivatalostól jutunk el a bizonyos tekintetben bírósági eljáráshoz hasonló me-
revségű arbitrációig. Amennyiben a vezetőség egy felmerülő konfliktus megoldásához AVR módszert al-
kalmaz, érdemes a legkevésbé formalizált módszerek valamelyikével kezdeni, és azt követően rátérni a 
hivatalosabb eljárásokra, ha az előző nem vezetne eredményre.

Javaslatok: prevenció és konstruktív konfliktusmegoldás a szállodaiparban

A fogyatékkal élők szállodai elhelyezése és megfelelő módon történő ellátása, kiszolgálása magas szintű 
felkészültséget, odafigyelést és empátiát (azaz szakmai tudást és emberi érzékenységet) kíván a vezetőség 
és az alkalmazottak részéről egyaránt. Az esélyegyenlőség biztosításához szükséges törvényi előírásoknak 
való infrastrukturális megfelelés mellett van néhány olyan javaslat, amelyek betartásával megelőzhetőek 
és/vagy konstruktív módon kezelhetőek a fogyatékkal élők szállodai turizmusa során felmerülő interper-
szonális konfliktusok:

lényeges minden olyan információ megosztása a nyilvános fórumokon (szálloda honlapja, PR 
anyagok stb.), ami egy fogyatékkal élő számára releváns lehet (a szálloda megközelíthetősé-
ge, lift, mozgáskorlátozottak részére fenntartott szoba, a szállodai étterem akadálymentes 
szolgáltatásai stb.);
érdemes felkeresni a helyi fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak klubját, egyesületét, és 
a segítségüket kérni a fogyatékkal élők speciális turisztikai szükségleteinek összeírásában 
(elsősorban a mozgáskorlátozottak, hallássérültek és látássérültek speciális szükségletei) 
- különösen lényeges ez a szálloda kialakítása vagy átalakítása során;

•

•

2. táblázat: Az AVR módszerek kategorizálása. Forrás: Kas K. 2008, p.39.

Harmadik személy jelenléte Döntési jog

Tárgyalás/Egyeztetés Kétoldalú, nincs jelen harmadik személy Felek kezében

Békéltetés/Közvetítés Harmadik személy jelen van Felek kezében

Döntőbíráskodás Harmadik személy jelen van Harmadik személy kezében
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érdemes valamilyen módon megtudni a szállodába való bejelentkezéskor, hogy van-e vala-
milyen fogyatékossága a vendégnek (az ehhez szükséges információkat a szálloda honlapján 
célszerű megosztani, vakbarát felület kialakításával is);
hallássérült vendég esetén érdeklődni kell, van-e szüksége jelnyelvi tolmácsra a tartózko-
dása ideje alatt;
fel kell készíteni a szállodai alkalmazottakat a fogyatékossággal élő vendégek érkezésére, a 
velük való viselkedési normákra (a szállodai alkalmazottak részt vehetnek ún. érzékenyítő 
tréningeken – ezeknek az a célja, hogy felkészítse a résztvevőket a fogyatékossággal élőkkel 
való helyes bánásmódra);
a szállodának ne csak panaszkezelési, hanem konfliktuskezelési politikája is legyen, a konf-
liktuskezelési politika térjen ki az alábbiakra:

o amennyiben a szálloda valamelyik alkalmazottja konfliktust észlel és azt nincs jogosultsága, 
vagy nem tudja megoldani, tájékoztassa a felettesét;

o ha a konfliktus egy fogyatékkal élő és egy ép között alakul ki, gondoskodni kell az egyenlő 
bánásmódról és az azonos érdekképviseleti lehetőségekről; 

o az AVR módszerek szállodai alkalmazásával kapcsolatos részletek legyenek kimunkálva (a 
kezdeményezésre való jogosultság, a tájékoztatás/informálás rendje, a felmerülő költségek 
stb.);

o amennyiben a szálloda alkalmazottja rendelkezik mediátori képesítéssel: a mediációs el-
járás igénybevételének módja (a közreműködést kezdeményezhető személye, az eljárás 
helye, ideje, a mediátor jogköre és esetleges díjazása).

Összefoglalás

Cikkünkben elméleti megközelítésből tárgyaltunk egy meglátásunk szerint jelentős, és egyre jelentősebb 
gyakorlati turisztikai és egyben lehetséges elméleti kutatási területet: a fogyatékkal élők turizmusát és az 
ennek során fellépő konfliktusok kezelésének lehetséges módjait.

Természetesen ez egy igen komplex problémakör, így a rendelkezésre álló terjedelmi keretek között a 
szállodai szálláshely-szolgáltatások fogyatékkal élők általi igénybevételére, és az ennek során felmerülő 
konfliktusok lehetséges kezelésére fókuszáltunk.

Tanulmányunk fő célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra: a szállodai elhelyezés/szállásadás 
kapcsán nem csupán a fogyatékkal élők igényeihez alkalmazkodó speciális és színvonalas infrastrukturális 
feltételekről kell gondoskodnia a menedzsmentnek, hanem a humán kérdések (azon belül a konfliktusok) 
megfelelő módon történő kezeléséről is.

Írásunkban értelemszerűen az általánostól az egyedi felé haladtunk: a bevezetőben felvázoltuk, hogy 
Földünkön, kontinensünkön, illetve hazánkban hány embertársunk él fogyatékkal, és ez – az általános ne-
hézségek, anyagi gondok, életvezetési, egészségügyi stb. problémák és bizonyos társadalmak éretlensége, 
értetlensége és probléma iránti érzéketlensége ellenére – milyen jelenlegi és jövőbeli (fejlődő) potenciális 
turisztikai piacot jelenthet a jelzett térségekben. 

Ezután rávilágítottunk arra, hogy a fejlett Nyugaton (ellentétben pl. Magyarországgal, ahol ez a turiz-
muspiaci „rés” még messze lehetőségei alatt teljesít) a fogyatékkal élők turizmusba bekapcsolódó rétege 
már meglehetősen jól működő szolgáltatásokat vehet igénybe – ugyanakkor jeleztük, hogy milyen problé-
mák regisztrálhatóak még a kérdésben és annak megoldásában legelőrébb járó országokban is. 

Cikkünkben röviden megvizsgáltuk a konfliktusok kezelésének elméleti tudományos hátterét, tisztáztuk 
a konfliktus fogalmát és különböző megközelítési módjait. Kiemeltük, hogy amennyiben a szállodai szolgál-
tatás igénybevétele során már kialakult a konfliktus (azaz nem sikerült a megelőzés, a prevenció), akkor 
az érintett feleknek azt a lehető leggyorsabban és a legbékésebb úton rendezniük kell. Rámutattunk arra, 
hogy a kialakult vagy kialakulni látszó konfliktus kezelése kapcsán a legfontosabb a szálloda menedzsment-

•

•

•

•
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jének hozzáállása; jeleztük, hogy ők a konfliktusokat ne negatívnak és szükségtelen rossznak értékeljék, 
hanem abban egy többoldalú és többosztatú lehetőséget lássanak a kapcsolatfejlesztés, a kommunikáció 
és a döntéshozatal fejlesztésére, hatékonyabbá és eredményesebbé tételére.   

Ezt a gondolatot továbbszőve megállapítható: egy kialakult szállodai konfliktus megélését, annak konst-
ruktív vagy destruktív kimenetelét természetesen nem csupán a szálloda menedzsmentjének hozzáállása, 
hanem a vitában álló felek konfliktus-megoldási stratégiája is befolyásolja. 

Kijelenthető, hogy a szállodai viták békés úton történő feloldásának lehetőségeinél nem csak a medi-
ációt, a döntőbíráskodást (és a tárgyalást) kell számba venni, hanem lényegében minden olyan módszert, 
folyamatot vagy technikát alternatív vitarendezésnek tekinthetünk, ami peres eljáráson kívül, nem a bíró-
ság közreműködésével történő konfliktusmegoldás.

A fogyatékkal élők szállodai szolgáltatások igénybevétele során felmerülő konfliktusainak rendezését, 
mint témakört körüljárva összegzésként leszögezhető: alapvető – mint mindenhol máshol – a probléma 
megelőzése, azaz a prevenció; ha viszont ez nem sikerült, a szálloda menedzsmentjének kötelessége a 
konstruktív konfliktusmegoldásra való törekvés, mindenkor kiemelten szem előtt tartva a fogyatékkal élők 
speciális igényeit, elvárásait és emberi méltóságát.   
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Dannert Éva - Pirisi Gábor1

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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hasznosításának helyi sikerei és kudarcai

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-
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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.
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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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(letöltve: 2016. július 23.)
A Debrecen Airport honlapja - http://www.debrecenairport.com/ (letöltve: 2016. július 
22.)
Fényképalbum az egykori Ercsi laktanyáról: https://www.facebook.com/KihaltLaktanyak/
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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

Felhasznált kormányhatározatok 
(elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár oldalán - http://www.njt.hu/)

• 1032/1991 (VII. 9.) Korm. határozat a szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett egyes ingatla-
nok hasznosításáról

• 1024/1997. (II. 21.) Korm. határozat az egyes volt szovjet és nem értékesíthető ingatlanok térí-
tésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

• 2121/1998. (V. 6.) Korm. határozat a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő 
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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http://tutihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24872:megujul-a-huszarlaktanya&catid=71:itthon&Itemid=100
http://tutihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24872:megujul-a-huszarlaktanya&catid=71:itthon&Itemid=100
http://falanszter.blog.hu/
http://kameraaltal.blog.hu/
https://www.facebook.com/KihaltLaktanyak/?fref=ts
https://www.facebook.com/KihaltLaktanyak/?fref=ts
http://www.njt.hu/
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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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Szerzőink

Kovács Tibor, PhD, habil 

Történelem-földrajz szakos tanár, terület- és településfejlesztő szakgeográfus, az Eszterházy Károly Főis-
kola Gazdaságtudományi Intézetének docense, Kisújszállás Város társadalmi megbízatású alpolgármestere. 
Fő kutatási területei: a demográfiai zsugorodás és annak területi-települési következményei, a turizmus és 
fejlesztéspolitikai vonatkozásai.

Kozák Anita, PhD

Okleveles emberi erőforrás tanácsadó, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének ad-
junktusa. Fő kutatási területei a munkahelyi szocializáció és a mediáció.

Katona Dzsenifer, BSc

Geográfus, a PTE TTK hallgatója, az itt közölt tanulmányuk alapját BSc-szakdolgozata jelentette. 

Tésits Róbert, PhD, habil

Földrajz-angol szakos tanár, geográfus, a PTE TTK Földrajzi Intézetének egyetemi docense, Munkaerőpiaci 
és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központjának igazgatója. Legfontosabb témája a munkaerőpiac területi 
folyamatainak elemzése. 

Dannert Éva, MSc

Okleveles geográfus, a PTE Földtudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, a németországi Witten város 
önkormányzatának munkatársa. Doktori értekezését a barnamezők hasznosításának kérdéseiből írta. 

Pirisi Gábor, PhD

Geográfus, a PTE TTK Földrajzi Intézetének adjunktusa, a Területfejlesztés és Innováció főzerkeztője. Ku-
tatásai között kiemelt szerepet játszanak a kisvárosokkal kapcsolatos vizsgálatok, de évek óta foglalkozik 
a katonai területhasználat földrajzi aspektuaival is.
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