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Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 
Köszönjük tájékoztatásukat a Budapest XIV. kerület Róna utcai Postás-Matáv sportteleppel és 
a Csepel Sport Centrummal kapcsolatban. 
 
Bízunk abban, hogy sikerül megakadályozniuk a Postás-Matáv sporttelep más célra történő 
hasznosítását, tárgyilagos kimutatással mérlegelve, hogy a különböző sportágak 
gyakorlásának lehetőségei ne csökkenjenek változatosságukban és elérhetőségükben sem.  
 
A Béke téri Csepel Sport Centrummal kapcsolatban a Levegő Munkacsoport is nemrég 
értesült arról, hogy olyan szabályozási terv készül területére, amely a sport funkció 
megmaradását tartja szem előtt. Csepel Önkormányzata a Levegő Munkacsoportot is bevonja 
a véleményezési eljárásba. Előzetes véleményadás keretében közöltük, hogy fontosnak tartjuk 
a valódi füves labdarúgó pálya és az azt körülvevő atlétikai pálya sértetlen megmaradását, a 
körülvevő fasorokkal együtt, és hogy a sportolást kiszolgáló egyéb funkciók volumene ne 
okozzon parkolási feszültséget a területen és környékén. 
 
Budapest I. kerülete településrendezési tervének és Kerületi Építési Szabályzatának, valamint 
módosításainak véleményezési eljárásában is részt veszünk. Ennek keretében értesültünk 
arról, hogy a Tigris utca, Aladár utca, Galeotti utca, Hegyalja út által határolt tömbben 
lévő teniszpályákat az új tulajdonos meg akarja szüntetni, és be akarja építeni 
irodaházakkal és a területen lévő, műemlékké nyilvánított MOKTÁR sportklubházat 
apartmanházzá akarja átalakítani. 
 
Ez a Sporttelep, mely a gyerek korosztálytól kezdve egészen az idősebbekig naponta több 
száz embernek jelentett lakóhelyüktől nem messze nagyszerű sportolási, kikapcsolódási 
lehetőséget, mintegy nyolc évtizedig működött teniszpályaként. 1965-től 2001-ig a Magyar 
Állam tulajdonát képezte. 2001. március 8-ig az MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó 
Intézmény kezelésében volt, majd a Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és 
Fejlesztő Kht. javára jegyeztek be vagyonkezelői jogot az ingatlan-nyilvántartásban. A 
Magyar Állam 2001. december 20-án az egész sporttelepet eladta, amely azóta többször 
cserélt gazdát, jelenlegi tulajdonosa a Gyetvai Fivérek Rt. 
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Az új tulajdonos a nagyobb beépíthetőség megengedésének érdekében tárgyalásokat folytat 
Budavár Önkormányzatával. Igénye már meg is jelent  a Kerületi Építési Szabályzat módosító 
„csomagjában” a terület övezeti besorolására vonatkozó, a Budapesti Városépítési 
Keretszabályozásban megengedett legnagyobb beépíthetőségi paraméterek meghatározásával.  
 
A teniszpályák megszüntetését és beépítését nem csak a Levegő Munkacsoport ellenzi, hanem 
a környék lakossága is.  Társadalmi szervezetük, a Naphegyi Res Publica Egyesület is kérte a 
Levegő Munkacsoport támogatását a teniszpályák és a műemlék klubház megmentése 
érdekében, és kitartó tárgyalásokat folytat ez ügyben a Budavári Önkormányzattal is. 
 
 
Tisztelt Szakállamtitkár Úr! 
 
Levelében írta, hogy együttműködésünk keretében továbbra is szívesen veszik a 
sportingatlanokkal kapcsolatos jelzéseinket. Ezúton szeretnénk kérni az Önök segítségét, hogy 
a lakosság sportolási lehetőségének megőrzésére irányuló nemes törekvésük jegyében 
járjanak közbe Önök is azért, hogy az Aladár utcai Sporttelep továbbra is elláthassa ezt a 
feladatát. 
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