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Dunakeszi határában található a hazai lósport egyik utolsó fellegváraként számon tartott Alagi 
Versenyló Tréningtelep. A terület a XIX. század végén és a XX. század elején élte virágkorát, a téli 
és nyári gyakorlópályán és a kiszolgáló épületekben európai hírű munka folyt, az istállókat 
zsúfolásig megtöltötték a kiváló sportlovak. A Tréningpálya dacolva a történelmi viharokkal, 
megtartotta eredeti funkcióját és jelenleg is arra vár, hogy a hazai lósport méltó legyen a „lovas 
nemzet” hagyományaihoz. 

Sajnos a telep belterületbe vonásához és beépítéséhez fűződő érdekek egyre komolyabban 
fenyegetik a mára műemlékké nyilvánított terület jövőjét. 2005-ben a telep gazdája, az állami 
tulajdonban lévő Nemzeti Lóverseny Kft. az úgynevezett téli tréningpálya eladását határozta el. Az 
átruházás révén egy hosszú jogi procedúra után 2007-ben jegyezték be a területre egy 
magánszemély tulajdonjogát. A Tréningtelep területe nemcsak műemléki, hanem helyi 
természetvédelmi védettség alatt is áll, szakértők szerint a pályákon és az épületek közötti parkos, 
ligetes területeken számos értékes, védett növény- és állatfaj található. A természetvédelmi 
szabályok szerint a védett területek átruházása esetén speciális követelményeknek kell 
érvényesülniük (a Nemzeti Park Igazgatóság által gyakorolt, illetve a helyi önkormányzatot 
megillető elővásárlási jog; megfelelő csereterület biztosítása, stb.). Ezeket a szabályokat a 2005-től 
húzódó privatizáció során – tudomásunk szerint – nem vizsgálták és nem tartották be. Nem vették 
figyelembe az átruházáskor a sportcélú ingatlanok tulajdonba adásáról szóló törvény rendelkezéseit 
sem, amely speciális eljárási szabályok mellett lehetőséget biztosított volna az önkormányzat 
ingyenes tulajdonszerzésére is. 2007 nyarán újabb viharfelhők kezdtek gyülekezni a pálya felett: az 
ÁPV Zrt. a Nemzeti Lóverseny Kft. teljes vagyonára privatizációs pályázatot hirdetett. A 
meghirdetett vagyontárgyak között a Tréningpálya megmaradt része (a nyári versenypálya, az 
épületegyüttesek, parkok) is szerepel. Tartunk tőle, hogy a téli pálya eladásához hasonlóan a 
közeljövőben megvalósuló ügylet folyamán sem gondoskodnak majd a természet-, környezet- és 
műemlékvédelmi érdekek maradéktalan betartásáról. Egyre több jel utal arra, hogy a telep 
belterületbe vonása és későbbi felparcellázása, beépítése is a célok között szerepel, ez pedig 
gyakorlatilag az egykor nagyhírű hazai lósport halálát jelentené. 

A Levegő Munkacsoport és az Élőlánc a városért Civil Egyesület a fentiek miatt kérte az 
ügyészséget, hogy a 2005. évi átruházás során megszegett jogszabályi előírások miatt forduljon a 
bírósághoz a szerződés semmisségének megállapítása iránt. A civil szervezetek arra is kérték az 
ügyészséget, hogy a 2008-ban lezáruló privatizációs eljárásában is gondoskodjon a 
természetvédelmi és a sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartásáról. 
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