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A változtatási tilalom bevezetését is fontolgatja a III. kerületi önkormányzat, ha nem lát 
garanciát arra, hogy a Római-parton lévő csónakházak továbbra is a sport szolgálatában 
maradnak. Egyelőre meghiúsult a privatizáció.

Nem akadt vevő a Sportlétesítmények Zrt.-re, így a római-parti csónakházakat is tulajdonló 
cég egyelőre állami tulajdonban marad. A hír hallatán fellélegeztek, akik korábban attól 
tartottak: az új tulajdonos megpróbál majd megszabadulni a sportcélú hasznosítástól.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) még áprilisban írt ki nyilvános 
egyfordulós pályázatot a Sportlétesítmények Zrt. állami tulajdonban lévő teljes társasági 
részesedésének értékesítésére. Ám a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. július 29-én 
eredménytelennek nyilvánította a pályázatot - tájékoztatta lapunkat Zicherman Zsolt, az MNV 
Zrt. kommunikációs irodájának munkatársa. A sikertelen privatizációs kísérlet után a 
vagyonkezelő azt tervezi, hogy saját szakembereivel átvilágítja a Sportlétesítmények Zrt. 
működését, tevékenységét, és annak eredménye alapján dönt a jövőbeni hasznosításról.

A tervezett eladást azzal indokolja a vagyonkezelő, hogy a 87 millió forint jegyzett tőkével és 
milliárdos nagyságrendű becsült vagyonnal rendelkező Sportlétesítmények Zrt. hosszú évek 
óta veszteségesen működik - emiatt tavaly új vezérigazgatót neveztek ki, de a helyzet azóta 
sem javult.

A Sportlétesítmények Vállalat jogutódjaként 1995-ben létrejött Sportlétesítmények Zrt. 75 
százaléka tartós állami tulajdonban volt, ám 2007-ben egy törvénymódosítás következtében 
kikerült ebből a körből. Az azóta is száz százalékban állami kézben lévő társaság 
tulajdonában nyolc, frekventált helyen lévő, értékes Duna-parti ingatlan van és egy műszaki 
telep, összesen 91 ezer négyzetméternyi terület. Köztük van több csónakház a Római-parton 
és a Népszigeten, például a Délibáb, a Bíbic, a Béke, a Hattyú és a Csillag, illetve a 
Sportlétesítmények Zrt. tulajdona a nagyszabású állami beruházásként létrejött Lidó-Csillag 
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nevű üdülő-, szabadidő- és sportközpont is, ahol a csónakházak mellett konferenciaterem, 
fitneszterem, bowling- és teniszpálya is található. 

A vitathatatlanul elavult csónakházakban sok magánszemély is bérel helyet hajók, csónakok 
számára, vízi sporteszközök kölcsönözhetők, illetve több helyen vízi sportok oktatását is 
vállalják. Ezeken a helyeken az elmúlt évtizedben több ezer kisdiákkal ismertették és 
szerettették meg a Dunát és a vízi sportokat.

A tervezett értékesítést nemcsak a III. kerület vezetése nézte rossz szemmel. Gémesi György, 
a Nemzeti Sportszövetség elnöke is kifogásolta, hogy privatizálni akarják a céget. Nyílt 
levélben kérte a vagyonkezelőtől, hogy nyilvánítsák érvénytelennek a pályázatot. Varga 
Zoltán önkormányzati minisztertől azonban azt a választ kapta, hogy a Sportlétesítmények 
Zrt. tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az MNV Zrt. útján 
jogosult a tulajdonjogot átruházni. Ugyanakkor közölte: az ingatlanok továbbra is a sport 
szolgálatában maradnak.

Ám a pályázati kiírásban nem szerepelt, hogy az új tulajdonosnak garanciát kell vállalnia a 
sportcélú hasznosításra. Száraz Gábor, az MNV Zrt. nemrég távozott szóvivője azt mondta 
lapunknak: a vagyonkezelő azt tervezte, hogy több százmilliós kötbért és visszavásárlási 
garanciát köt ki a közcélúság és a sportfunkció biztosítására. Gémesi György szerint azonban 
egyáltalán nem mindegy, hogy maradnak-e a megfizethető, mindenki által elérhető 
sportlétesítmények, vagy drága, luxuskategóriás sportcentrumok kerülnek a helyükre.

Szepessy Tamás, Óbuda alpolgármestere azt is kifogásolta, hogy a pályázati kiírás előtt az 
MNV Zrt. nem egyeztetett a kerületi önkormányzattal. A veszteséges működés szerinte a 
vezetés és a gazdálkodás hiányosságaira vezethető vissza. Óbuda korábban szerette volna 
elérni, hogy felügyeleti jogokat gyakorolhasson a rómaiparti ingatlanok felett, ám ez nem 
valósult meg. Az önkormányzat most arra számít, hogy ismételten kiírják majd a privatizációs 
pályázatot.

Szepessy Tamás szerint a környék adottságait kihasználva kimondottan vízi sportolásra 
kellene használni a területeket, és nem újabb lakóparkot építeni a népszerű Római-parton. Ha 
mégis efelé mutatna az irány, változtatási tilalmat is készek elrendelni az érintett részeken. 
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