
A szombathelyi Huszárlaktanya 
területének hasznosítása 

tervezés együttműködéssel 

az URBACT MAPS projekt példája



21 hektár

15 épület- 14 000 m2 
leromlott épület

Talajszennyezés foltokban

Műemléki védettség

Kiinduló helyzet

Legtöbb szombathelyi sosem járt itt



Háttértörténet: 

Egykori szerep

Újrahasznosítás 

kudarcos kísérletei

és

részsikerei: főtiszti 

épület felújítása és 

közcélú civil 

hasznosítása



W

Általános szabályozási 

terv

Mindkét részterület 

műemléki védettségű

2014-20 IVS nem 

tartalmaz fejlesztést

Tervezési és szabályozási keretek



Közös 

URBACT 

módszertan



A helyi közösség bevonása, 

érdeklődés felkeltése, fenntartása



W

Közösségi média 

csoport:

Huszárlaktanya 

Újratöltve

400 követő, 600-800 fő 

elérés
. 

Támogató 

Csoport 

megszervezése



W

Laktanya 

Séták

Nyílt Napok



Helyi média megjelenések



Partnervárosok (pl. Koblenz) és a Komáromi
erődrendszer példája

  
  
Image related to the current situation of the Fort Asterstein. The remains of the main entrance and the gate for the entrance in 
the main courtyard. 

 



Víziótól - Akciótervig



13 Támogató csoport ülés:  2016 - 2018

1. Lehetséges hasznosítási javaslatok gyűjtése – időleges + hosszú 

távú funkciók

2. Hálózati térkép az érintettekről 

3. Cél és probléma elemzés

4. Akciótervezés OPERA módszerrel

5. Funkciók térbeli elosztása – folyamatos téma több ülésen

6. Akciók megvalósításának szervezeti kérdései

7. Felmérés eredményeinek értékelése – visszacsatolás a vízió, célok 

és akciók tekintetében

8. Ütemezés,  források

Akciótervezés folyamata



W
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Helyi szereplők 

számára

• Igények

• Hiányzó városi funkciók

• Preferenciák 

• Felmerült hasznosítási 

ötletek tesztelése

• Ötletek javaslatok 

gyűjtése

On- és offline

6 hónapig nyitva

Mintegy 170 kitöltött ív
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Közös vízió együttervezése… térben is

Description

Vivamus commodo, arcu ut eleifend 

dapibus, sapien libero dictum odio, sit 

amet tristique lectus felis vel tortor. 

Újra és újra….





Zárt  Nyitott 

Elavult, használhatatlan és 

veszélyes 
 Megújuló és hasznos 

Jelentés nélküli, “fehér folt”   Szimbolikus jelentőségű 

Fegyverek, falak, tégla és beton 

felületek 
 Élő zöld felületek, közösségi 

terek, kultúra, művészet 

 







2020



2022



2024



Becsült bevételek, költségek (MFt)
fokozatos megvalósítás
Becsült
bevételek

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Összesen 

Bevétel – telkek
eladása
(8,7 hektár)

300 450 550 1300

Bérleti díjak 50 50 100

Részletes
tervek

-40 -30 -20 -90

Közüzemi
szolgáltatások,
úthálózat

-800 -800 -656 -2,256

A terület
felújítása -
szerkezetek

-400 -800 -1900 -1800 -100 -5000

Kertészet,
zöldfelületek -60 -60 -60 -70 -20 -270

Karbantartás -800 -100 -100 -40 -40 -40 -40 -1160

Éves felhívás:
közösségi,
kulturális
események

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -180

Összesen -540 -910 -1,260 -2,686 -1,930 -190 -40 -7,556



Javasolt irányítási modell

Irányítás

Tulajdonos: 
Szombathely 

Város

Funkció 1

Funkció 2

Bevonás 

Bevonás

Funkció 3 1. HTCS lehetséges 

szerepei:

• Lakosság, civilek 

bevonása:

• Akciók 

együttevezése

• Események, 

rendezvények

• Koordináció

2. Laktanya Alap 

működtetésében részvétel

3. AT célok kommunikációja

4. Monitoring és értékelés

5. Mediátor szerep



Sikertényezők - akciótervezés

Érdeklődés felkeltése, bevonás

Stratégiai / szabályozási eszközökhöz való kapcsolat

Bevételeket generáló akciók 

Politikai kontextus, hatások figyelembe vétele 



Sikertényezők - együttműködés

Résztvevők 

együttműködés előzményei, 

bevonás, 

felelősség, 

vertikális és horizontális építkezés, területi szintek

Motiváció

Idő keret

Téma 


