
Eladó az alagi pálya 
Az önkormányzat nem minősítette át a környező földterületeket 
Szabadulna az alagi téli lóversenypályátol tulajdonosa, Winkler 
Márton, aki korábban az állami kézben lévő lóversenycégeket is 
szerette volna megvásárolni. A vállalkozó feljelentése révén 
nyomozást indított az ügyészség a Nemzeti Lóverseny Kft. két 
társigazgatója ellen. 

g DÍVÁNY LÓRÁNT 

U j tulajdonosa lehet az alagi 
téli lóversenypályának, mi

vel annak jelenlegi birtokosa, 
Winkler Márton megválna a terü
lettől. Információink szerint en
nek oka, hogy májusban a duna
keszi önkormányzat képviselő-
testülete úgy döntött: nem változ
tatja meg annak a 14, egyenként 
5-15 hektáros területnek a minő-
sítését, amelyeket a korábbi el
képzelések szerint beépíthetó'vé 
tettek volna. Az átminősítés ellen 
több civil szervezet demonstrált, 
mivel az többek közt természetvé
delmi területeket is érintett volna, 
noha a csomagban nem túl jelen
tős ipari területek is voltak. A 
döntés érintette a Winkler Már

ton által birtokolt földeket is, ahol 
pedig a vállalkozó elmondása sze
rint lóversenypályát épített volna. 

A tüntetést indítványozó egyik 
szervezet, az Összefogás a Magyar 
Lóversenyzés Jövőjéért honlapja 
szerint viszont a Winkler által a 
képviselő-testület elé benyújtott 
prezentációjában jóval nagyobb 
szabású terveket vázolt föl: az üge-
tőpálya mellé szállodák és egy szó
rakoztatópark is került volna. Az 
anyag kibővített változata viszont 
egy expo létrehozásának tervét is 
megemlíti, amely a téli és a nyári 
pálya, illetve a városi repülőtér 
csaknem 200 hektáros területét is 
magában foglalná. 

Winkler Márton 2007-ben 
egyedüliként pályázott a Nemzeti 
Lóverseny (NL) Kft. és a Magyar 

Lóversenyfogadás Szervező Kft. 
privatizációs kiírásában. Végül a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. eredménytelennek nyilvání
totta a kiírást, mondván a társasá
gokkal együtt járó budapesti Kin
csem park és a többi felkínált terü
let többet ér, mint a vállalkozó által 
ajánlott 17 milliárd forint. Azóta a 
Fővárosi Főügyészség nyomozást 
rendelt el az NL Kft. két társigaz
gatója, Vajtó Lajos és Farkas Fe
renc ellen, mégpedig „különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó hűt
len kezelés" gyanújával. Az eljárás 
Winkler Márton feljelentése alap
ján indult meg, aki szerint az NL 
Kft. - az MNV jóváhagyásával - 28 
millió forintot költött a Kincsem 
parkban egy nem létező tréning
pálya kialakítására, valamint a pi
aci árnál jóval alacsonyabban, havi 
200 ezer forintért adta bérbe a 
Kincsem parkot a sülysápi Éden 
Catering Kft-nek, amely a ver
senynapokon túl is hasznosítja a 
tribünépületet. 


