
4012. évfolyam 2. szám   2018. december 31. 40

Jelentős társadalmi és gazdasági változások zajlottak le 
a 20. század végén Magyarországon. A Magyar Honvédség 
és annak szerkezete, helyőrségei is jelentősen változtak. 

Sok magyar és szovjet laktanyát megszüntettek, 
aminek következtében hatalmas infrastruktúra-hagyaték 
és kármentesítetlen objektumok maradtak hátra, mindez 
az amúgy is terhelt környezeti állapotunkat rontja. 
A hátrahagyott objektumok vizsgálata jó lehetőség 
napjainkban, mert a nemzetközi migráció jelen van és 
ezek az üres laktanyák hasznosíthatóak lehetnek akár 
a határvédelem, vagy a területvédelem feladatainak 
ellátására infrastrukturális vonatkozásban. 

A hátrahagyott objektumok bejárása éveket 
vett igénybe és közben természetesen változások is 
bekövetkeztek a laktanyák állapota és hasznosítása 
vonatkozásában. 

Röviden a leépítésről

Hatalmas méretű és folyamatos létszámleépítésre került 
sor az 1990-es évektől a haderőreformok és átalakítások 
folyamán, ami katonai objektumok sorának bezárását is 
magával hozta.

Az 1990–1994 közötti időszakban a sorkatonai 
szolgálati idő 12 hónapra csökkent. Bevezették a fegyver 
nélküli, illetve polgári szolgálatot. 

Absztrakt

A 20. század végi társadalmi és gazdasági változások folytán jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség szerkezete 
és funkcionáló laktanyáinak mennyisége. A vidéki helyőrségek többségét gyors döntésekkel leépítették, sok esetben 
máig hasznosítatlan és kármentesítetlen területeket, hatalmas infrastruktúra hagyatékot hagyva hátra évtizedeken 
keresztül. A megszüntetett laktanyák esetében keresni kell azokat a lehetőségeket, melyek a hátrahagyott objektu-
mok hasznosíthatóságának lehetőségére mutatnak és az ott máig fellelhető környezeti károk csökkentésére irányul-
nak. Ennek érdekében szükséges a volt laktanyák feltérképezése és a jelenlegi állapotuk megvizsgálása.
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Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete 
Magyarországon
Bársony Róbert

A 1994. évi parlamenti választásokat követően az új 
kormány ismét a Magyar Honvédség további leépítését 
célozta meg programjában. A honvédség átalakítását a 
NATO-hoz történő csatlakozás szándéka meggyorsította. 
Még kisebb és ütőképesebb haderőt akartak létrehozni, 
mivel a honvédség nagysága, haderőnemi és fegyvernemi 
összetétele továbbra sem állt összhangban az újonnan 
megfogalmazott feladatrendszerrel és a költségvetési 
lehetőségekkel.

Kritikussá vált a technikai amortizáció következtében 
elöregedett haditechnikai eszközök, valamint az anyagi 
készletek és az objektumok helyzete is. 

Nagy mennyiségű inkurrencia halmozódott fel, mivel 
megszűnt hét összfegyvernemi és egy tüzérdandár. A 
haderő mérete, felépítése és működése nem felelt meg az 
akkori kockázati követelményeknek, a nemzetgazdaság 
pedig nem rendelkezett elegendő forrással a honvédség 
fejlesztését illetőleg. Az ország teherbíró képessége 
csak egy kisebb, de hatékonyabb honvédség létrehozását 
tette lehetővé, amivel a NATO katonai szervezetébe 
tudtunk integrálódni. Vegyes rendszerű, szerződéses 
és sorozott katonákból álló haderő jött létre az eddigi 
kötelező katonai szolgálaton alapuló reguláris hadsereg 
után. A szerződéses katonák létszámának növekedésével 
nőtt a honvédség professzionális jellege. 1999-ben tagja 
lett a NATO-nak Magyarország. Újra kellett fogalmazni a 
haza védelmére vonatkozó alapelveket, melyekben meg 
kellett teremteni a NATO-hoz tartozás jogi és szervezeti 
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feltételeit, ami jó alkalmat adott az évek óta halogatott 
fejlesztéseknek is. Ezt a célt szolgálta a Magyar Honvédség 
10 évre szóló teljes stratégiai felülvizsgálata, amit 1999. 
10. 28-án rendeltek el. Az USA-t ért terrortámadás (2001. 
09. 11.) és az azt követő válaszlépések Afganisztán és 
Irak felé a magyar kormányt is lépésekre késztették. Az 
USA által szervezett koalíciós haderőbe Magyarország 
Afganisztán esetében egy egészségügyi csoportot 
szervezett, ezek után harcbiztosító erőket biztosított. 
Egy szállító zászlóaljat pedig az Irakban zajló háborúhoz 
ajánlott fel. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 
után a tagállamok a terrorfenyegetést, illetve a 
terrorizmust emelték a legfontosabb leküzdendő ellenség 
szintjére. Ehhez 2003-ban Magyarországon is a honvédség 
újabb teljes körű átvilágítása vált szükségessé. A haderő-
átalakítások hatalmas összegekbe kerültek és közben a 
Magyar Honvédség felélte tartalék készleteit. A katonai 
szakfeladatrendben kidolgozásra került az összetett 
feladatok lépcsőzése elemi szintekig, és az ehhez 
rendelt erőforrás- és költségtervezés. A csökkentések 
következtében a vidéki helyőrségek többségét gyors 
döntésekkel leépítették, sok esetben máig hasznosítatlan 
és kármentesítetlen területeket, hatalmas infrastruktúra 
hagyatékot hagyva hátra.  A 2002. évi választásokat 
követően hivatalba lépő új kormány újabb védelmi 
felülvizsgálat elindítását tűzte napirendre. A vezetési 
rendszerben tervezett átalakítások mellett cél volt az 
erőforrások közötti összhang hiányának és az anyagi 
eszközök célszerűtlen felhasználásának megszüntetése.  
2004. évben a hadkötelezettség felfüggesztésére került 
sor és megvalósult az önkéntes hivatásos hadsereg 
létrehozása.  A határőrséget beolvasztották a rendőrség 
állományába, aminek a problematikája napjainkban 
erősödött fel igazán. Jelenleg a korábbi évtizedek során 
végrehajtott folyamatos leépítések következtében 
helyenként működésképtelenné vált haderő erőteljes 
fejlesztése lett aktuális. Jól ismert tény, hogy mindaddig, 
amíg a fenyegetettség érzése nem jelentős, a védelem 
iránti kereslet jelentéktelen, gyakran nulla. Abban a 
pillanatban viszont, amikor egy közösség tagjai úgy érzik, 
hogy a fenyegetettség fokozódik, egyből az előzőekhez 
képest ugrásszerű kereslet támad e kollektív jószág iránt. 
A migrációs kihívások következtében az állampolgárok 
számára is érzékelhetően jelentősen felértékelődött 
a védelmi szektor fejlesztésére való igény és törekvés. 
Elindult a „Zrínyi 2026” elnevezésű honvédelmi- 
haderőfejlesztési program.

Felszámolt katonai laktanyák helyzete, 
hasznosítottsága felmérés alapján

A több évtizedes leépítések után a volt katonai objek-
tumok esetén a hasznosíthatóság egyik célszerű lehető-
sége, hogy az Magyarország biztonságához kapcsolódjon.

 „Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, 
amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra 
használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú 
veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet 
terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata a 
terület megtisztítását követően.”1 „Ezeken a területeken 
magas a hőreflexió, a csapadékvíz nehezen jut a talajba, 
melynek következtében „városi sivatagok” alakulnak 
ki.” (Kádár 2008) A felhagyott ipari, közlekedési, katonai 
területek - a barnamezők - tartós újrahasznosítása fontos 
városfejlesztési feladat. A kutatásom első fázisaként 
a barnamezők speciális szegmensét, a volt szovjet és 
magyar katonai objektumok sorát, valamint néhány 
volt határőr laktanyát tekintem át laktanyabejárásaim 
közben. Nem megyéről-megyére haladtam, hanem ahol 
éppen megfordultam kapcsolt útjaim során, felmértem 
az ott talált objektumokat. Több településre évek múltán 
visszatérve már más állapotokat tapasztaltam, ami a 
korábbi felmérésem korrekcióját kívánta meg. 

Az 1. ábra térképe és a felmérésem a függelékbe he-
lyezett 5. táblázat laktanyái alapján készült. A bejárások 
során nem volt szempont, hogy korábban 200 fő felett, 
vagy alatt funkcionált laktanyáról van szó, de igyekeztem 
többségében a nagyobb létesítményekhez eljutni.

Az egyes laktanyákban tapasztaltakat táblázatba 
foglaltam, amiket összegeztem. Kutatásaim második 
fázisaként a migrációs kérdés robbanásszerű módon 
történt aktuálissá válásával pedig az eredetileg csupán 
környezetvédelmi vizsgálódást tovább bővítettem abban 
a tekintetben, hogy mire lehetne hasznosítani ezeket a 
társadalom által elhanyagolt létesítményeket.  Összesen 
131 laktanyáját elemeztem és a megállapításaimat 
táblázatba foglaltam (1. sz. táblázat).

A civil szektor itt a nem állami célú hasznosításokat je-
lenti, mint az iskolák, óvodák, egyéb szociális intézmé-
nyek, sportlétesítmények, hanem például az ipari- és 
lakóparkok, kereskedelmi célú hasznosulások, idegenfor-
galmi célú hasznosulások. 

1 Térport: Barnamezős terület

Bársony Róbert 2018: Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete Magyarországon. Területfejlesz-
tés és Innováció, 12(2) pp.40-52.

http://www.terport.hu/fogalomtar/barnamezos-terulet
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1. ábra: A kutatás során felmért, megszüntetett laktanyák hasznosulása I. (2018)
Forrás: a szerző saját felmérése és szerkesztése

1. táblázat: A hasznosítás részletei
Forrás: A szerző felmérése  és szerkesztése

Megállapítások darab (%)

hasznosulás védelmi célokra 12  (9.16)

hasznosulás civil szektor céljaira 48 (36,64)

hasznosulás állami célokra 29 (22,13)

kihasználatlanul pusztul 42 (32,06)

A védelmi célokra történt hasznosulás kivételével a további 
részletesebb bontás

Megállapítások darab

részben szociális célra hasznosulás 8

részben kulturális célra hasznosulás 15

részben sport célra hasznosulás 6

részben lakópark célra hasznosulás 24

részben ipari park célra hasznosulás 33

részben kereskedelmi célra hasznosulás 17

részben idegenforgalmi célra való hasznosulás 3
2. ábra: A szerző által bejárt és megszüntetett laktanyák 
hasznosulása II. (2018)
Forrás: A szerző felmérése  és szerkesztése

Bársony Róbert 2018: Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete Magyarországon. Területfejlesz-
tés és Innováció, 12(2) pp.40-52.
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A civil szektor céljaira és állami célokra hasznosult 
laktanyák - a hasznosított terület tekintetében - nem tel-
jes területe lett hasznosítva. A táblázatban a nem teljes 
hasznosulást is hasznosítottnak vettem, mivel a laktanya 
nem teljes területe pusztul. 

A civil célú hasznosulás némiképp kompenzálta a ko-
rábbi – állam által fenntartott laktanyai munkahelyek el-
vesztését. A nem megyei jogú városok esetén többnyire 
sem a népesség, sem a gazdasági teljesítmény koncentrá-
ciója nem indokolja, hogy különösebb kereslet lépjen fel 
a terület, mint erőforrás iránt. 

A táblázatok alapján nem lehet egyértelműen azt ki-
jelenteni, hogy döntően az határozza-e meg a leépítése-
ket, hogy a laktanyák az ország mely területén helyez-
kednek el, mivel az ország minden területére jellemző 
volt a leépítés. Ennek ellenére, mivel az ország középső 
részének számító terület rendelkezett a legtöbb lakta-
nyával, így arányaiban ott lett a legmagasabb számú a 
laktanyabezárás. 

A vizsgált 131 laktanya elhelyezkedése:
• településen belül: 46 db; az itt haszno-

sult laktanyák száma: 38 db ami a telepü-
lésen belüli laktanyák 82,6%-a.

• település szélén és kívül: 85 db; az itt 
hasznosult laktanyák száma: 22 db, ami 
e kategória 26,2%-a.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a belterületeken, 
belváros közeli helyeken létesült laktanyák nagyobb 
arányban hasznosultak, mint a város, vagy település szé-
lén, vagy a településen központi belterületén kívül elhe-
lyezkedők. Ez azzal is magyarázható, hogy a környezet 
rendezettsége, az infrastrukturális ellátottság és a gaz-
dasági helyzet a településen belül fejlettebb.

Megszüntetett laktanyák környezeti 
kármentesítésének helyzete 

Számos tényező befolyásolja azt, hogy egy laktanya hasz-
nosult-e és ezen okok közül az egyik a környezetszeny-
nyezettség és a mentesítés elmaradása. A megszünte-
tett laktanyák többsége esetén nem lett végrehajtva a 
környezeti kármentesítés. A 2000-es évek elején a költ-
ségvetési lehetőségek függvényében kármentesítésben 
érintett laktanyák vonatkozásában „29 alakulat lett be-
tervezve szennyező források, szennyezett területek kár-
mentesítése” vonatkozásában, de ez koránt sem volt az 
összes alakulat (Bársony 2005). Sok esetben a hasznosu-

latlanság okai közt szerepel, hogy az objektumok lakott 
területen kívül vannak, sokszor forráshiányos önkormány-
zatok kezelésében, de az is előfordul, hogy a környezet 
rekultiválásához szükséges beruházás nagyobb összege-
ket emésztene fel, mint az épületek felújítása, ezért az 
épületek állaga tovább romlik. Az 1990-es évek elején az 
országosan nagyléptékű környezeti szennyezések kezelé-
se kiemelt egyedi feladatként kezdődött meg (pl. szovjet 
laktanyák környezeti állapotfelmérése és a szennyezett 
területek megtisztítása, vállalati privatizációk során a 
hátrahagyott környezeti károk rendezése). „ Az állami 
felelősségi körbe tartozó hátrahagyott környezeti károk-
nak a felszámolása a kormányzati munkamegosztás sze-
rint felelős miniszter irányítása alá tartozó alprogramok 
keretében történik” (VITUKI Kht. 2005). 

Nemzeti Környezetvédelmi Programok kármentesíté-
si alprogramba a honvédség is bekapcsolódott. Az OKKP 
Honvédelmi Alprogram – „szennyező források, szennye-
zett területek kármentesítése” – melyet kormányhatáro-
zat fogadott el - fő célja a vízbázisok védelme, melynek 
érdekében a szénhidrogén eredetű talaj és talajvízszeny-
nyezések megelőzését, elhárítását tűzte ki célul. Ennek 
érdekében folyamatosan zajlanak a feladattervezések 
és a műszaki beavatkozások a háztartási tüzelőolaj tar-
tályok és az üzemanyagtöltő állomások, kerozintárolók 
területén feltárt környezeti kármentesítések vonatkozá-
sában. A NKP keretében a honvédség által végzett felada-
tok közé tartozik többek között a hulladékgazdálkodás és 
a szennyező források, szennyezett területek a vízvéde-
lem terén a háztartási tüzelőanyag tartályok-, kerozin-
tárolók-, üzemanyagtöltő állomások területének kármen-
tesítései.

A szovjet csapatkivonás lebonyolítását és a vele 
kapcsolatos pénzügyi elszámolást hosszú, nehéz 
tárgyalássorozata kísérte. A szovjet fél a hátrahagyott 
objektumokért nagy összeget kért, a magyarok viszont a 
környezeti károkozást állították ezzel szemben. 

„Végül egy olyan „nulla megoldás” született, 
amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással 
szembeni követeléseikről, azaz egyenlőségjelet tettek 
a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az 
általuk okozott gazdasági kár nagysága között.” (Múlt-
kor.hu 2010) Mindezek alapján a környezeti károk 
rendezése már Magyarország feladata. A szovjet csapatok 
kivonulása után a szovjet katonai használatú objektumok 
kezelői, majd tulajdonosai ugyanazokkal a problémákkal 
találkoztak a területek újrahasznosítása során, mint 
napjainkban a megszűnt laktanyák területének kezelői. 

Bársony Róbert 2018: Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete Magyarországon. Területfejlesz-
tés és Innováció, 12(2) pp.40-52.
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Kivétel nélkül szennyezett környezeti állapottal, romló 
állagú épületekkel, rendezetlen tulajdoni viszonyokkal. 

• raktártelephelyeken, gépjármű javító 
műhelyek területén, lőtereken megma-
radt nehézfém szennyezések

A laktanyabejárások alkalmával szembeötlő volt a védett 
természeti értékek pusztulása, valamint a bombagödrök 
és teherautók nyomsávjainak tájromboló hatása. 

Két dél-dunántúli laktanya kármentesítésének 
helyzetéről röviden

Kaposvár Táncsics laktanya / Hadkiegészítő 
parancsnokság 

A kutatásom harmadik fázisában tanulmányoztam a te-
rület tényfeltáró zárójelentését, amely tartalmazza a 
felszín alatti vizekre vonatkozó határértékeket (2. táb-
lázat). A Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. által vizsgáltak 

4. ábra: Budapest, Székesdűlő, Dobó István laktanya  
2018. 01. 06. Forrás: a szerző saját fényképe 

3. ábra: Vác, Esze Tamás laktanya 2018. 12. 29. 
Forrás: a szerző saját fényképe 

Az újrahasznosítást megelőzően a befektetők számára 
szükséges a területek tisztítása, kármentesítése és von-
zóvá tétele. Az újrahasznosítás mielőbbi elkezdését a 
források hiánya akadályozta és évtizedekre lehetetlenné 
is tette. Esetenként a talaj és a vízkészlet, néhol az épí-
tett környezet, mint utak, hidak, épületek, más helyen a 
természeti környezet, ökoszisztéma érintett. A megszűnt 
laktanyák területén jellemző talaj és talajvíz szennyezé-
sek a következőek:  

• rossz hatásfokú szennyvíztisztítás, isza-
pok és szennyvizek elszikkasztása keze-
lés nélkül

• az üzemanyag tárolók, javítóműhelyek, 
repülőterek területén-szénhidrogén szár-
mazékok (fűtőolaj, gázolaj, kerozin)

Komponens m.e.
Minta jelzése „B”-ha-

tárértékKAP-4 KAP-9 KAP-10 KAP-11 KAP-12
TPH-GC μg/L 83902 4339 <20 253 <20 100
Benzol μg/L <0,02 <0,02 <0,02 1
Toluol μg/L <0,01 <0,01 <0,01 20
etil-benzol μg/L <0,01 <0,01 <0,01 20
rn-, p-xilol μg/L <0,01 <0,01 <0,01
o-xilol μg/L <0,01 0,02 <0,01
xilolok összesen μg/L <0,01 0,02 <0,01 20
l-propil-benzol μg/L 0,03 0,02 0,02
n-propil-benzol μg/L 0,02 <0,01 <0,01
1,3+1,4 metil-etil-benzol μg/L 0,05 0,13 0,04
1, 3,5 trimetil-benzol μg/L 0,33 1,1 0,03
1,2 metil-etil benzol μg/L 0,03 0,72 <0,01
tec. butil-benzol μg/L 0,02 0,05 <0,01
1,2,4 trimetil-benzol μg/L 0,03 0,5 <0,01
szak. butil-benzol μg/L 0,2 0,2 <0,01
l-propil-toluol μg/L 0,48 0,96 <0,01
1,2,3 trimetil-benzol μg/L 0,68 0,34 <0,01
n-butil-benzol+p-dietil-benzol μg/L <0,01 <0,1 <0,01
1,3-dilzopropil-benzol μg/L <0,01 0,23 <0,01
1,3,5-trietil-benzol μg/L 0,08 0,54 0,07
egyéb alkilbenzolok összesen μg/L 1,93 4,79 0,16 20

2. táblázat: Kaposvári talajvízminták vizsgálati eredményei. Forrás:  Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. (2008) 
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alapján a terület felszín alatti tartálypark üzemeltetése 
vezetett a környezetszennyezéshez.

A szennyezések felszámolása igen komoly összegekbe 
kerül, ami nem állt rendelkezésre, csak terv készült róla 
(3. táblázat). A tanulmányozott dokumentumok alapján 
egyértelmű, de ezt a szakemberek is megerősítették, 
hogy kármentesítés nem volt a laktanyában. 

3. táblázat: HTO tartályok bontására tervezett költségek
Forrás: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hi-
vatal Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és 
Környezetvédelmi Osztály táblázata - Gyovai (2015) alap-
ján a szerző szerkesztése

101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár 
- Pécs 

Az MN 22. Gépesített Lövészezred felszámolása után 
1990-ben a pécsi kertvárosi Bajcsy-Zsilinszky Endre lak-
tanyát bezárták. A laktanya helyén lakópark, bevásár-
lóközpont, valamint rendőrőrs létesült Kertvárosban. A 
honvédség koncepciójában a területvédelmi dandárok 
háttérbe, a külföldi missziók előtérbe kerültek. Ennek 
is lett a következménye, hogy 2004. szeptember 30-án 
felszámolásara került a tüzérdandár (és bezárásra került 
az itt bemutatott, a pécsi köznyelveben csak „Ápernek” 
hívott, valaha A/1 számot viselt laktanya a város keleti 
határában - a szerk.). Az elemzett dokumentumok alap-
ján egyértelmű, de ezt a szakemberek itt is megerősítet-
ték, hogy kármentesítés Pécsett nem volt a felszámolást 
követően. A 4. táblázat alapján egyértelműsíthető, hogy 
az üzemanyagkút talajvize szénhidrogénnel szennyezett.

A feltárt környezeti károk elhárításának becsült 
költsége 93,836 millió forint volt (Sevorg Kft. 2004). A 
laktanya környezeti állapotfelmérése alapján egyértelmű 
aannak szennyezettsége. Ezt még tetézi a városszéli 
elhelyezkedése is, ami jelenleg is kihasználatlanul és 
hasznosulási elképzelés nélkül pusztul Pécs keleti szélén. 
A kerítés is ki van bontva, így abban az esetben, ha 
elővigyázatlan személyek hatolnak be a területre - hiszen 
az őrzését már megszüntették - komoly sérüléseket is 
szenvedhetnek, mivel számtalan lefedetlen gödör is 
található az épületek között, nem beszélve a rozsdás 
szögekről, üvegcserepekről.
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Fúrás sorszáma 1. 2. 3. 5. 6.

Talajvíz TPH koncentrációja [μg/l] 150 1790 202 90,8 65,3 100 500

Talajvíz benzol koncentrációja [μg/l] nd. nd. 1 5

Talajvíz toluolkoncentrációja [μg/l] 0,7 nd.

20 30Talajvíz etil-benzol koncentrációja [μg/l] 0,6 nd.

Talajvíz xilolkoncentrációja [μg/l] 1,9 nd.
Talajvíz egyéb alkil-benzol koncentrációja 
[μg/l]

6,1 nd.

4. táblázat: A talajvízminták vizsgálati eredményeit tartalmazó kivonat a pécsi mintavételi helyeken
Forrás: Sevorg Kft. (2004) alapján a szerző szerkesztése

Feladat Költség

14. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 790 788Ft

15. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 2 522 080 Ft

29. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 274 849 Ft

62. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 94 674 Ft

66. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 3 902 853 Ft

85. sz. épületnél lévő HTO tartály bontása 1 676 526 Ft

Barakk épületnél lévő HTO tartály bontása 2 553 576 Ft

Összesen 11 845 275 Ft
Kaposvár Hadkiegészítő parancsnokság HTO 
tartályok kiemelése 3 097 113 Ft

Kármentesítés – műszaki beruházási terv 374 253 750 Ft

Összesen 377 350 863 Ft

Mindösszesen 389 196 138 Ft
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A laktanya területét megdöbbentő volt végigjárni és a 
hatalmas kontraszttal szembesülni a múlt és a jelen kö-
zött. Az egykor virágzó és mutatós laktanya területe min-
denhol gazzal, üvegtörmelékekkel, eldobált használati 
tárgyakkal volt tele. Ha már döntés született a laktanya 
2004. évi végleges bezárásáról, akkor lett volna teljes 
körű a végrehajtás, ha a bezárást követően azonnal ren-
dezik az egész területet. Mivel ez nem történt meg 14 
év elteltével sem, így az itt fellelhető látható és szem-
mel nem észlelhető talajszennyezések azóta is károsítják 
a környezetet. Egy ilyen attraktív városnak, mint Pécs, 
nem válik dicsőségére, hogy a Budapestről bevezető ka-
pujában ilyen látvány fogadja az idelátogatókat. 

Néhány konkrét példa és egy javaslat a 
hasznosulásra, hasznosításra

A kormány a börtönök túlzsúfoltságán és a munkaerő-pi-
aci helyzeten akar javítani új börtönök létrehozásával. 
Erre a célra helyenként felhasználták a megszüntetett 
laktanyákat, mint például Szombathelyen a MH Sava-
ria Kiképző Központ objektumát, ami Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet lett. Budapesten a Zách utcai 

6. ábra: Pécs, 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tü-
zérdandár egykori laktanyájának folyosója 2016. 04. 21.
Forrás: a szerző saját fényképe

5. ábra: Pécsi tüzérdandár, „Áper” laktanya „U” alakú fő-
épülete,  2016. 04. 21. Forrás: a szerző saját fényképe

8. ábra: Szombathely - Savaria Kiképző Központma, BV in-
tézet, 2016. 05. 14. Forrás: a szerző saját fényképe

7. ábra: Budapest, Zách utcai laktanya, ma a TEK köz-
pontja. 2018. 01. 17.  Forrás: a szerző saját fényképe

objektumba a TEK költözött.

Szombathely határőr igazgatóság épületeibe, Nagykanizsa 
határőr laktanyába, Pécsett a volt kertvárosi laktanyába, 
Miskolcon a Bocskai laktanyába, Nyírbátorban a volt 
laktanya területére többek között a rendőrség költözött. 
Őriszentpéter, Letenye, Kelebia volt határőr laktanyái is 
a rendőrségé lettek. Kiskunhalason a MH 36. Gábor Áron 
Páncéltörő Tüzérezred objektumában menekülteket 
befogadó állomás létesült. Budapesten a XIII. kerületben, 
a Béke út-Fáy utca által határolt területen működött 
egykoron az építő zászlóalj laktanya. A területén 
a Kodolányi János Főiskola, Kínai Kereskedelmi és 
Információs Központ, étterem és szálloda, áruház és 
üzletek üzemelnek már sok-sok éve. Itt a társadalmi 

Bársony Róbert 2018: Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete Magyarországon. Területfejlesz-
tés és Innováció, 12(2) pp.40-52.

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuIThmqDWAhWGalAKHV7QD_0QtwIILTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEN44c2lF_0A&usg=AFQjCNGwE4FZ6cn4fzEsrumWl1i6z1771Q
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuIThmqDWAhWGalAKHV7QD_0QtwIILTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEN44c2lF_0A&usg=AFQjCNGwE4FZ6cn4fzEsrumWl1i6z1771Q


4712. évfolyam 2. szám   2018. december 31. 47

igény és a pénz megvolt a hasznosításra, mivel a laktanya 
területe a közintézményi övezeten belül fekszik.
Napjainkban új kihívásokkal kell szembenéznünk a nö-
vekvő számú terrorcselekmények, a migrációs válság-
helyzet révén. A vízhiány, háborús konfliktusok, a termő-
föld erejének kimerülése, sivatagosodás következtében 
fellépő áradások menekülésre késztetik az embereket. 
A növekvő környezeti és gazdasági nyomás eredőjeként 
tömeges népvándorlás alakult ki, még fegyveres konflik-
tusok nélkül is. 

Az elmúlt évek során számtalan nagy félelmet kivál-
tó, média által is leközölt, sok áldozattal járó terrortá-
madásra került sor földrészünkön. Egyre hangsúlyosabbá 
válik a biztonság szubjektív felfogása. 

A hasznosítás másik lehetőségeként a létszámnöve-
lés céljából felvetődött bennem a jelenleg objektumok 
nélküli nemzetőr egységek kérdése, akiknek szerepe le-
hetne a védelmi szektor egyes elemeinek erősítésében. 
A jelenlegi, Magyarország fegyveres testületeinek részét 
nem képező Nemzetőrség felkarolása sokakban jogos el-
lenérzést vált ki a rendfokozati és életkori anomáliák mi-
att. A mostani struktúrájukkal és állományukkal erre nem 
alkalmasak, de ha valóban úgy gondoljuk, hogy a haza 
védelme nemzeti ügy, akkor a fejlődő tartalékos rend-
szeren kívül sok elhalt kezdeményezés után, megfelelő 
politikai akarat mellett - megvalósulhat az integrációjuk 
a Rendőrséggel, vagy a Honvédséggel. Véleményem sze-
rint fegyveres erőink létszámát, - országunk biztonsága 
érdekében - jelentősen kellene megnövelni. A létszámnö-
velést elsődlegesen önkéntesek toborzásával és új kato-
nai szervezetek létrehozásával kellene megoldani. A to-
borzás halad, de meglátásom szerint mindez gyorsítható 
lenne, ha olyan humán erőforrásokat is igénybe vennénk, 
akik a jelenlegi rendvédelmi szervekbe nem akarnak, 
vagy tudnak belépni, de a Nemzetőrségnek tagjai. „Köz-
tudott, a Nemzetőrség felállítása – történelmünk során 
többször is - krízishelyzetekben jött létre. Így 1956-ban 
is!” (Sári 1998)

Összegzés

A 21. század elején a fegyveres erőkkel szemben támasz-
tott követelményként a társadalomban egyre erősebben 
megfogalmazódik a környezetterhelés csökkentésére, a 
környezetbarát technológiák kifejlesztésére és alkalma-
zására való igény. A Magyar Honvédségnek a jövőben tö-
rekednie kell olyan technológiai eljárások kidolgozására, 
bevezetésére és olyan eszközök, anyagok rendszeresíté-
sére, amelyekkel a felhasznált veszélyes anyagok és a 
keletkező inkurrens anyagok, veszélyes hulladék mennyi-
sége minimális szintre szorítható. A szovjet csapatok a II. 
világháború során és az 1950-es évek elején szállták meg 
az országot, és 1991-ben távoztak. A Magyar Honvédség 
alakulatainak a zöme a 2000-es évek elején szűnt meg. A 
rövid idő alatt bekövetkező és egyszerre történő leépítés 
az ingatlanpiaci árakat a kínálat megnövekedése miatt 
levitte, így a kereslet csekély volt. A területek haszno-
sítása vonatkozásában az önkormányzatok akkor voltak 
hatékonyak, ha a helyi közösség jó ötleteket vetett fel, 
vagy a terület fekvése (központi, perem) és a vállalkozók, 
önkormányzatok tőkeerőssége ezt a folyamatot erősítet-
te. „Voltaképpen, a laktanyák megszerzése és az ehhez 

10. ábra: Budapest, Fáy utcai volt laktanya, Kínai Kereske-
delmi és Információs Központ, 2016. 05. 05. 
Forrás: a szerző saját fényképe 

9. ábra: Budapest, Fáy utcai volt laktanya, jelenleg Ko-
dolányi János Egyetem, 2016. 05. 05. 
Forrás: a szerző saját fényképe

Bársony Róbert 2018: Bezárt katonai- és határőrlaktanyák hasznosításának helyzete Magyarországon. Területfejlesz-
tés és Innováció, 12(2) pp.40-52.



4812. évfolyam 2. szám   2018. december 31. 48

szükséges befektetés olyan nehezen likvidálható vagyon-
hoz juttatta az önkormányzatokat, amelyet végül csak 
igen nagy nehézségekkel (ha egyáltalán) voltak képesek 
gazdaság- vagy településfejlesztési célok szolgálatába ál-
lítani.” (Dannert - Pirisi 2016)

Az önkormányzatoknak nem volt elég pénzük a komple-
xumok őrzésére, állagmegóvására és környezeti kármen-
tesítésére, szétfolyt üzemanyagokkal szennyezett talajok 
cseréjére, lőszermaradványok eltávolítására. Jelenleg a 
szélsőséges időjárás, szél, hóesés, fagyok, beázások, ki-
tört ablakok miatt pusztultak le az épületek - felújítás 
híján. A megszüntetett laktanyák esetében a társadalom-
nak és a döntéshozóknak keresni kell azokat a lehetősé-
geket, melyek a hátrahagyott objektumok hasznosítha-
tósága lehetőségére mutatnak és az ott máig fellelhető 
környezeti károk csökkentésére irányulnak.

11. ábra: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egykori 
főkapuja, 1987. 08. 20. Forrás: a szerző saját fényképe

12. ábra: Az egykori Bolyai Főiskola területe napjainkban, 
2018. 01. 16. Forrás: a szerző saját fényképe

A nagyon jelentős környezetvédelmi és nemzetbiz-
tonsági kérdéseket hordozó problémák rendezése a HM 
védelmi célú költségvetését nem terhelő anyagi háttér 
megteremtésével és célzott költségvetési források biz-
tosításával valósítható meg, ami Kormánylépések meg-
tételét igényli. Nem engedhető meg még egyszer, hogy 
szép és mutatós laktanyákat feltételezhetően ingatlans-
pekuláció céljából földig romboljanak, majd évtizedeken 
keresztül a romokat szinte „szőnyegbombázott” terület-
ként úgy hagyjanak, mint azt a Ferencvárosban, az Üllői 
út 133. alatt tették a volt Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskola esetén. 

Megállapítható, hogy a mai magyar társadalom és 
politika helyenként abszolút felelőtlenül bánt a korábbi 
katonai infrastruktúrákkal - amit leépítettek - mert 
éveken át hagyták veszendőbe menni azokat. Legtöbb 
városnak, községnek nem volt koncepciója a laktanyák 
hasznosítására, illetve döntésképtelen helyzetbe 
kerültek. 

13. ábra: Rétság, MH 31. Hunyadi János Gépesített Lövész-
dandár, 2018. 01. 09. Forrás: a szerző saját fényképe

14. ábra: Baj, volt szovjet laktanya, 2018. 09. 30. Forrás: 
a szerző saját fényképe
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A meglévő objektumok hasznosítása mindenképpen ol-
csóbb megoldást jelentene, mint újak megépítése. A 
fenntarthatóság egyik aspektusa lehet, ha a volt objek-
tumokat meg lehetne újítani és használni. A területekkel 
mindenképpen kezdeni kell valamit, mert jelen állapo-
tukban szennyezik a környezetet, mentesítésük és felújí-
tásuk után viszont hasznosíthatóak lennének. A lebontá-
suk, pusztulásra ítélésük helyett az újrahasznosítás lehet 
a legjobb alternatíva.
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Melléklet

A felmérésben szereplő, a szerző által bejárt laktanyák 
jegyzéke

Laktanya / alakulat megnevezése Település

40. Galga Vezetésbiztosító Ezred Aszód

Szovjet laktanya Aszód

Szovjet laktanya Baj

108. Mészáros Lázár Gépesített Lö-
vészdandár Baja

13. Türr István Műszaki Ezred Baja

Szovjet laktanya Baja

Nagysándor József laktanya Békéscsaba

Esze Tamás laktanya Berettyóújfalu

Honi Légvédelmi Rakéta Osztály Bölcske

MH 11. Duna Légvédelmi Raké-
tadandár Vasvári Pál laktanya Budapest, Újbuda 

Zách utcai laktanya Budapest

Fáy utcai laktanya Budapest, Angyalföld

Bolyai János Katonai Műszaki Főis-
kola Budapest, Ferencváros
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Közlekedési Műszaki Dandárpa-
rancsnokság

Budapest, Madridi út 
150.

Szovjet laktanya Budapest, Mátyásföld

Szovjet laktanya Budapest, Óbuda, Bóbi-
ta utca

HM III. objektum Budapest, Pasarét

Szovjet kommunikációs alakulat Budapest, Rákospalota

Petőfi Sándor laktanya Budapest, Újpest

Dobó István laktanya Budapest, Újpest - Szé-
kesdűlő

3. Hadtest Parancsnokság Cegléd

Szovjet laktanya Cegléd

Ság hegyi laktanya Celldömölk

Szovjet atomtöltet tároló Császár

MN 28. Műszaki Ezred Csongrád

Mikepércsi úti szovjet laktanya Debrecen

Kassai úti laktanya Debrecen

Szovjet páncélos laktanya Debrecen, Sámsoni út

MN 7508, 1. Robbanóanyag raktár Devecser

Szovjet 297. Légvédelmi Raké-
tadandár Dunaföldvár

Szovjet műszaki alakulat Dunaújváros

MH 24. Bornemissza Gergely Felde-
rítő zászlóalj Eger

MN54/9 Honi Rádiótechnikai század Egerág

37. II. Rákóczi Ferenc Pontonos Hi-
dászezred Ercsi

11. Honi Légvédelmi Rakétadandár 
harcálláspontja Érd

Szovjet laktanya Esztergom

MN 1107 Légvédelmi Rakétaosztály Etyek

Szovjet laktanya Fertőd

11/16 Légvédelmi Rakéta Technikai 
Osztály Gyömrő

MN 4. Gépesített Lövészhadosztály Gyöngyös

Rákóczi (Frigyes) szovjet laktanya Győr

Szovjet laktanya Hajmáskér

MN 3101 Műszaki Mentőezred Hatvan

MN 54/2. Honi Rádiótechnikai szá-
zad Homokszentgyörgy

MH 102. Légvédelmi Tüzérezred Jánoshalma

50. Tüzérezred Jászberény

MN 37. Budapesti Forradalmi Ezred Kalocsa

Szovjet reptér Kalocsa

MH 9. Lőszerraktár Kapoly

Hunyadi János / Füredi II. laktanya Kaposvár

Szovjet laktanya Kaposszekcső

Rózsa Ferenc laktanya Karcag

Szovjet laktanya Kecskemét - Homokbá-
nya

Szovjet laktanya Kecskemét, Izsáki út

Határőr laktanya Kelebia

MH 7. Bethlen Gábor Légvédelmi 
Rakétaezred Keszthely

MH 93. Petőfi Sándor Vegyvédelmi 
Ezred Kiskőrös

5. Elektronikai harc Ezred Kiskunfélegyháza

MH 36. Gábor Áron Páncéltörő Tü-
zérezred Kiskunhalas

Szovjet laktanya, reptér Kiskunlacháza

Szovjet laktanya Kiskunmajsa
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Szovjet laktanya Komárom

MH 26. Bottyán János Gépesített 
Lövészdandár Lenti

1092. Légvédelmi Rakétaezred, 
szovjet laktanya Lepsény

Határőr laktanya Letenye

Szovjet laktanya Lőrinci

44. Tóth Ágoston Tüzérdandár Marcali

Hunyadi János laktanya Marcali

Szovjet hadműveleti tartalék rep-
tér (Klementina) Mezőkövesd

Szentistván úti laktanya Mezőkövesd

Szabó Lajos laktanya 5. Gépesített 
Lövészdandár Mezőtúr

Bocskai (Rudolf) laktanya Miskolc

105/1. honi légvédelmi tüzér tech-
nikai osztály Miskolc, Pingyom tető

Szovjet laktanya Mór

63. Gépesített Lövészdandár/Budai 
Nagy Antal Laktanya Nagyatád

Határőr laktanya Nagykanizsa

MH 14. Thury György Gépesített Lö-
vészdandár Nagykanizsa

Szovjet légvédelmi rakétaezred Nagykőrös

Puskás Tivadar laktanya Nagytarcsa

Határőr laktanya Nemesnép

Határőr Kiképző Központ Nyírbátor

Báthory István laktanya Nyíregyháza

Vay Ádám laktanya Nyíregyháza

Szovjet laktanya Nyíregyháza

MH 65. Damjanich János Gépesített 
Lövészdandár Nyíregyháza

Műszaki-kiképző központ Orosháza

Határőr laktanya Őriszentpéter

101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Ve-
gyes Tüzérdandár Pécs

MN 57. Egészségügyi Zászlóalj / 
Nagy Sándor Laktanya Pécs

Bajcsy Zsilinszky Endre laktanya Pécs, Kertváros

Híradó, javító műhely Pétervására

Szovjet laktanya Piliscsaba

201. Harckocsizó Ezred Polgárdi

MN 4913, 3. robbanóanyag raktár Recsk

MH 31. Hunyadi János Gépesített 
Lövészdandár Rétság

Szovjet laktanya Sárbogárd

Dózsa György laktanya Sárbogárd

Szovjet laktanya Sármellék

Határőr laktanya Sopron

MH Alföldi Kiképző Központ Szabadszállás

60. Műszaki Dandár Szeged

Zalka Máté laktanya Szeged

Szovjet laktanya Szeged - Öthalom

355. Helikopter Század Székesfehérvár

Budai Nagy Antal Laktanya Szekszárd

Szovjet laktanya Szentendre

Honi légvédelmi (Izbég) laktanya Szentendre

 87. Bakony Harci Helikopter Ezred Szentkirályszabadja

Tüzér laktanya Szerencs
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MN 6367 11/12 Légvédelmi Rakéta 
Osztály Szigethalom

Alcsi Műszaki laktanya Szolnok

Szovjet laktanya Szolnok

Légvédelmi tüzér, mélységi felderí-
tő laktanya Szolnok

MH Savaria Kiképző Központ Szombathely

Határőr Igazgatóság Szombathely

Szovjet laktanya Szombathely

Szovjet lőszerraktár Tab

Szovjet laktanya Táborfalva

Szovjet laktanya Tamási

Kinizsi Pál laktanya, Tapolcai Kikép-
ző Központ Tapolca

Dobó István laktanya Tapolca

Szovjet lokátoros bázis Tarany

31. harcászati repülőezred Taszár

11/10 Légvédelmi Rakéta Osztály Tinnye

Huszárlaktanya, majd szovjet mű-
szaki alakulat, üzemanyagbázis Tolna

Esze Tamás laktanya Vác

Tüzér - Műszaki - Híradó laktanya Vác

MN 7965, 35. Harckocsiezred Verpelét

Szovjet laktanya Veszprém

MN 33. Gépesített Lövészdandár Zalaegerszeg

11/3 Légvédelmi Rakéta Osztály Zsámbék
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Szerzőink

Nagy Csongor MEd

Fizika-földrajz tanár szakon végzett gyakorló pedagógus. Jelenleg a Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori isko-
lájának nappali tagozatos hallgatója. Kutatási témája a negyedik ipari forradalom területi összefüggéseinek vizsgá-
lata Magyarországon.

Molnár Ernő PhD

Geográfus, gazdaságföldrajzos. A Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének adjunk-
tusa. Elsődleges kutatási területe a kelet-közép-európai félperiféria nemzetközi (ipari) termelési hálózatokba kap-
csolódása.

Gajzágó Gergő MA

A győri Széchenyi István Egyetem egyetemi tanársegédje, valamint az  MTA KRTK RKI NYUTO tudományos segédmun-
katársa. Okleveles közgazdász, a SzE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. 

Jerkovicsné Stefán Klára MSc

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának munkatársa, a Földtudományok Doktori Iskola „Geopoliti-
ka,geoökonómia és politikai földrajz középeurópai perspektívából” alprogramjának hallgatója. Kutatásaiban a német 
működőtőke közép-európai hatásait vizsgálja. 

Bársony Róbert MSc, MA

Katonai végzettsége mellett közgazdász, okleveles védelemgazdasági szakértő. A Magyar Néphadseregnél, majd a 
Magyar Honvédségnél betöltött számos csapattiszti, később katonai igazgatási beosztásokban leszolgált évek után 
jelenleg a Budapest VII. kerületi Kormányhivatal Helyi Védelmi Bizottságának Honvédelmi elnökhelyettese, illetve a  
PTE Földtudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. 
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